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Алғы сөз 

 

Қазіргі уақытта ақпараттық және техникалық жүйелердің дамуымен, 

сонымен қатар әртүрлі қызмет пен басқару сфераларының интеграциясына 

байланысты «процесс» терминінің анықтамасы жалпыланған сипат алуда; аз-

аздап процесс әртүрлі пішінде кездесетін, абсолютті үйлеспейтін қызмет 

сфералары арасындағы шекара өшуде. Осы жағдайларды есепке ала отырып, 

оқу құралында процеске, оның қасиеттері мен түрлеріне анықтама беру амалы 

жасалды, бұл ретте ерекше назар технологиялық процестерге бөлінді.  

Осы оқу құралының негізгі мақсаты – студенттерге процесс, 

кәсіпорынды басқарудың ұйымдық, ақпараттық және автоматты 

жүйелеріндегі рөлі түсінігінің жүйелендірілген мазмұндамасын беру. 

Оқу құралы 11 тараудан және оқылған материалды бекіту үшін 

солардың әрқайсысына бақылау сұрақтарынан тұрады.  

Бірінші тарауда жалпы процесс түсінігі және оның түрлері 

қарастырылады. Процестің негізгі анықтамалары, оның технологиясы және 

процестің қасиеті берілді. Екінші тарауда ұйым процесс, жүйе, құбылыс  

ретінде қарастырылды, себебі ол объектілердің ортақ мақсатқа жету үшін 

өзара әрекеттесуіне ықпал етеді. Үшінші тарауда өнеркәсіптік өндіріс 

сипатталды.  

Төртінші, бесінші және алтыншы тараулар технологиялық процестердің 

анализіне, олардың құрылымына және негізгі қасиеттеріне, физика- химиялық 

сипаттамаларына арналған, сонымен қатар басқару теориясының негізгі 

түсініктері берілген.  

Жетінші тарауда басқару объектілері олардың статикалық және 

динамикалық сипаттамалары жағынан қарастырылды.  

Процестерді математикалық модельдеу сегізінші тарауда келтірілді.  

Тоғызыншы тарау процестерді автоматтандыру мен басқаруға арналған. 

Ерекше назар объектілерді басқаруда процестік тәсілге және кәсіпорынды 

басқару мүшесі ретінде менеджментке бөлінген, онда әрбір қызметкер нақты 

бизнес-процестердің өміртіршілігін қамтамасыз ете отыра сапаны басқаруға 

тікелей қатысуы қажет. 

Cоңғы, тоғызыншы тарауда технологиялық процестерді бекіту және 

терең түсіну мақсатында технологиялық процестерді басқару объектілері 

ретінде сипаттау мысалдары келтірілді.  

Оқу құралының мазмұны соңғы жылдары «Автоматтандыру және 

басқару» кафедрасында авторлар оқитын дәрістер курсының материалдарына, 

сонымен қатар Ғүмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университеті КЕАҚ «Технологиялық Процестерді Автоматты 

Басқару Жүйесі» тақырыптық ғылыми зерттеу зертханасының ғылыми 

зерттеулеріне  негізделген.  
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1 Процестер, объектілер, жүйелер 

 

1.1 Процесс деген не? 

 

Процесс:  

 философиялық дискурс¹ санаты, нәтижесі қандай да бір жаңалық 
немесе жаңашылдық (организмдердің жаңа морфологиялық нысандары, жаңа 

түрлер, әлеуметтік, ғылыми, мәдени және т.б.) болып табылатын өзін-өзі 

ұйымдастырған, сондай-ақ ұйымдастырылатын ұзақ өзгерістің жиынтығын 

сипаттайтын философиялық дискурс санаты; 

 бұл белгілі бір технологияға сәйкес тұтынушыға алдын-ала 

анықталған өнімді, нәтиже немесе қызмет көрсету үшін «кіріс» пен 

«шығысты» айналдыратын өзара байланысты іс-қимылдардың тұрақты, 

мақсатты жиынтығы; 

 (кибернетикада) жүйенің немесе басқа объектінің жай-күйін, өзгеру 

(даму) кезеңдерін дәйекті ауыстыру 

«Процесс» латынның – processus:  

а) алдыға жылжу, жылжыту;  

б) ағын, жүріс.  

XIX ғ. ортасына дейін «процесс» сөзі химиялық термин сияқты қызмет 

атқарды (СА 1847, III, 566). 

XIX ғ. 30-жылдарынан  французша «procés» әсерінен, процесс 

«бірнәрсенің даму барысы» жалпы мағынасына ие болады. 

Кез келген процестің негізінде компоненттерге жататын белгілі бір 

технология жатыр: 

 процесті іске асыру мақсаты; 

 технологиялық өзгерістерге жататын зат; 

 әсер ету тәсілдері мен әдістері; 

 технологиялық әсер ету құралдары; 

 табиғи процестерге қарсы қойылған тәртіпке келтіру және 

ұйымдастыру. 

 

1.2 Процестердің сапасы 

 

Сапа деген не? 

Сапа – процесс болмысынан ажырамайтын елеулі анықтылығын 

көрсететін, осының арқасында ол басқа процесс емес, дәл осы процесс 

болатын философиялық категория: 

 бір процесті басқалардан ажыратуға мүмкіндік беретін ерекшелігін 
сипаттайтын процестің құрама элементтерінің орнықты арақатынасын 

көрсетеді (БСЭ); 

 бұл талаптарға сәйкестік (Кросби); 

 белгілі бір шекке жеткен жинақталған сандық өзгерістер; 
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 заттардың ең маңызды қажетті қасиеттерінің жүйесі. Сапаны анықтау 

таным мәнін анықтайды; 

 объектілердің маңызды қасиеттерінің жүйесі. Сапаны нақтылау 

білімнің мәнін анықтайды. Мағынаны тану - құрылымдық қатынастарды 

анықтау. Сапа тұтастыққа ие; 

 бұл сыртқы және ішкі айқындылық, объектілерге тән белгілер жүйесі, 
жоғалып кеткен нысандар бар болу қасиетінен айырылады. 

Аристотель (б.з.д. ІІІ ғ.) бойынша сапа филосифиясы «Өз-өзімен бар 

болатын нәрсе, сапаны құрайды. 

Гегель (ХІХ ғ.) бойынша: «Сапада санның болуы, ал санда – сапаның 

болуы».  

Энгельс (ХІХ ғ.): «Сапа емес, сапасы бар заттар бар және соның өзінде 

шексіз көп сапасы бар». 

Сан мен сапа – біртұтас және қарама-қарсы және объектінің өзара 

байланысқан жақтарын құрайды. 

Сапа философиясының даму сатылары. 

Сапа философиясы тарихында төрт қиылысатын фаза бар, олар 

өндірушінің ішкі және сыртқы мақсаттарының арасында  қайшылық 

қысымымен дамыды: 

 өндіріс процестерінің эффективтілігін жоғарылату және компанияның 
табысын өсіру (ішкі мақсат) – үнемі шығындарды азайтуға бағытталған; 

 шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту және сәйкесінше, 

өндірушінің нарықтағы жағдайын нығайту – үнемі шығындарды өсірумен 

байланысты. 

Өнімнің, нарықтың және қоғамның әрбір даму сатысындағы 

қайшылықтың өзіндік ерекшелігі болған. 

Тауардың сапасы-оларға негізделген немесе болжамды қажеттіліктерді 

қанағаттандыруға мүмкіндік беретін қасиеттер мен сипаттамалардың немесе 

қызметтердің жиынтығы. 

Маркетингтік философия тұрғысынан тауар сапасының деңгейі осы 

тауардың түпкі пайдаланушының белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандыру 

қабілеттілігімен айқындалады. 

Сапа сипаттамасы: экологиялылығы, эстетикалылығы, 

эргономиялылығы, қауіпсіздігі, техникалық және экономикалық 

сипаттамалары, сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі, болжамды мақсатына 

сәйкестігі. 

Тауар сапасы тәуелді: 

 шикізат және материалдарға; 

 фирманың техникалық даму деңгейіне; 

 қолданылатын технологияның прогрессивтілігіне; 

 еңбекті ұйымдастыру және өндірісті ұйымдастыруына; 

 кадрлардың біліктілігіне. 
         Бастапқы және екінші сапа. 



6 
 

Бастапқы сапалар (көлемі, өлшемі, қозғалысы): 

 заттың өзінде болады; 

 объективті, бірақ түсінікті емес. 
Екінші сапа (дәмі, түсі, иісі): 

  қабылдау кезінде пайда болады; 

  субъективті, бірақ тұтас және иллюзорлық емес. 

Қазіргі сапа философиясының негізін қалаушылар. 

Уильям Эдуард Деминг (1900-1993) – АҚШ, «Сапа менеджментінің 

әкесі», «басқару философиясы – Деминг бойынша сапа менеджментінің 14 

принципі». 

Джозеф Мозес Джуран-АҚШ, «тұтынушылар талаптарына сәйкестік», 

«Джуран сапасының спиралі» рухындағы сапа идеясы, сапаны арттырудың 10 

кезеңі. 

Филипп Кросби «нөл ақаулар» бағдарламасын ұсынды. 

Каору Исикава-белгілі жапон экономисті, сапаны басқару саласындағы 

маман, Э. Деминг және Дж. Джурана идеяларын жалғастырушы. 

Арманд Фейгенбаум-әлемге әйгілі американдық маман, сапаны кешенді 

басқару теориясының авторы, МАК академигі. 

Генити Тагути-белгілі жапон статистигі, сапа саласындағы ең беделді 

наградалардың лауреаты (Деминг атындағы сыйлық оған 4 рет берілді). 

 

1.3 Процесс технологиясы 

 

1.3.1 Технология дегеніміз не? 

Технология (грек. techne-өнер, шеберлік, икемділік және грек. logos 

зерттеу):  

 бұл  табиғат өнімдерінен тауарлар мен өндіріс құралдарын алу және 
қайта өңдеу әдістері мен процестерін зерттейтін дербес ғылым; 

 бұл адамдардың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын 

қанағаттандыруға, олардың проблемаларын шешуге бағытталған адами 

қызмет. Ол заттың, энергия мен ақпараттың түрлендіру процестерін қамтиды, 

білімге сүйенеді және табиғат пен қоғамға әсер етеді, жаңа қолдан жасалған 

әлем құрады; 

 қажетті нәтижеге жетуге арналған әдістер мен құралдар жиынтығы; 

 қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға тікелей немесе жанама 

түрде қызмет ететін ресурстарды игілікке айналдыру процесі; қызметтің 

қандай да бір саласында қолданылатын әдістердің, процестердің және 

материалдардың жиынтығы, сондай-ақ өндіріс тәсілдерінің ғылыми 

сипаттамасы; 

 (тар мағынада) - жеке немесе қоғамдық маңызы бар шикізатты 

(материалдарды), энергия мен ақпаратты түпкі өнімге (бұйымға) түрлендіру 

бойынша тәсілдер мен операциялардың бірізділігі; 
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 (кең мағынада) – материалдық өндіріспен байланысты ғана емес, 

екінші табиғат ретінде мәдениетті құруға бағытталған адамның кез келген 

қайта құрушы, шығармашылық, өнімді қызметі. 

Технология дегеніміз - адамның табиғатты, өзін, қоғамды өзгертетін 

тәсілі. 

Технология-мазмұны бар, ал техника (жабдық) – нысаны бар, олар 

әртүрлі өндірістің диалектикалық бірлігін құрайды (Б. А. Прудковский). Бұл 

диалектикалық бірлік философияның екінші заңы: «қарама-қайшылықтардың 

бірлігі мен күресі», XIX ғасырда неміс философиясының өкілдері (Гегель, 

Маркс, Шеллинг және Энгельс) тұжырымдалған философияның негізгі 

заңдарының бірі болып табылады. Бұл заң адамның қоршаған әлемді 

диалектикалық тануы, қоршаған әлемде болып жатқан оқиғалардың мәні мен 

заңдары туралы түсінік береді. 

Технология функциялары. Технологиялық функция туралы мәселе 

ерекше мәнге ие. Әрбір еңбек функциясы, сонымен қатар технологиялық 

функция: 

 түрлендіруші (негізгі): технологиялық әсер ету затының нысаны мен 
мазмұнының сапалық-сандық өзгеруі (сақталуы); 

  энергетикалық: энергияны алу және трансформациялау; 

  көліктік - технологиялық әсер ету затының мақсатты қозғалысы; 

  бақылау-өлшеу: заттың барлық қозғалыс параметрлерін көрсету 

(өзгерту) және қажетті ақпаратты алу; 

  логикалық: келіп түсетін ақпаратты өңдеу және пайдалану және 

технологиялық процесті қажетті жаңа күйге ауыстыру туралы шешім 

қабылдау. 

Технологиялық функциялардың бұл жіктелуі бірқатар 

артықшылықтарға ие. Ең алдымен, ол адамның технологиялық 

мүмкіндіктерінің кеңдігі бар екендігін және ол технологиялық процесте өзін 

қалай іске асыратынын көрсетеді. 

Нақты технологиялық жүйеде қандай да бір технологиялық функциялар 

болмауы, басқалары қайталануы мүмкін,бірақ жалпы бұл технологияның 

тұтас көрінісіне әсер етпейді. Технологиялық функциялардың ұсынылған 

түсінігі мен жіктелуі технологияны теориялық игеруде жаңа және кең 

дүниетанымдық және әдіснамалық мүмкіндіктерді ашады. 

Технологияның жалпы белгілері: 

 әлеуметтік-экономикалық жүйеге тәуелділік (өндіріс пен қоғамның 

жұмыс істеу типі); 

 қолдану массалығы (адамдардың көп санын қамту); 

 қызметтің барлық негізгі элементтерін стандарттау;  

 қызмет процесін ұтымды ету; 

 жоспарланған нәтижені алу кепілдігі; 

 қызметтің жаңартылуы; 
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 экономикалық тиімділік (нәтижеге қол жеткізуге шығындарды 

төмендету, пайданы ұлғайту); 

 идеологиялық негіздің болуы (идеялық тұжырымдама).  

Технологияның өмірлік циклі. 

Технологияның өмірлік циклі – технологиялық жаңалықтардың пайда 

болуынан оларды пайдалануға² дейінгі кезеңдердің жиынтығы. 

Технологияның өмірлік циклі 5 кезеңнен тұрады: 

1) Жаңа технология – жоғары әлеуеті бар кез келген жаңа технология. 

2) Озық технология – өзін көрсете білген технология, бірақ әлі де жаңа, 

нарықта аз таралған. 

3) Қазіргі заманғы технология –танылған технология стандарт болып 

табылады, осы технологияға сұраныс артады. 

4) Жаңа емес технология – әлі де пайдалы технология, бірақ жаңа 

технология болғандықтан сұраныс төмендейді. 

5) Ескірген технология - бұл технология ескіреді және оны озық 

технологиямен алмастырылады, өте аз сұранысқа ие болады немесе жаңа 

технологияның пайдасына орай одан толығымен бас тарту. 

Нарықтық қатынастардың қазіргі жағдайында өндірістік процесс 

технологиясы мыналарды қамту керек: 

 технологияны үнемі жаңарту және жетілдіру, бұл техникалық 

прогрестің маңызды шарты болып табылады; 

 өндіріс ауқымын ұлғайтуды және машиналар мен жабдықтарды 
тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін үзіліссіз (дискретті, циклді) 

процестерден үздіксіз ағынды процестерге көшу; 

 шикізатты, материалдарды, энергияны, отынды неғұрлым толық 
пайдалану, өндіріс қалдықтарын жою, қоршаған ортаны сауықтыру 

мақсатында «тұйық» (қалдықсыз) технологияны енгізу; 

  пайдалы қазбаларды алу тиімділігін арттыру, оларды байыту және 

өңдеу, шикізатты пайдалану кешенділігі 

 процесс бөлінуінің жоғары дәрежесі (фазалар); 

 қойылған мақсатқа қол жеткізуде адамның іс-әрекетінің қажетті 

аяқталуын қамтамасыз ететін элементтердің барлық жиынтығын қамтуы тиіс 

процестің жүйелі толықтығы (бүтіндігі); 

процестің тұрақтылығы және осы фазалардың сипаттамаларын анықтау 

кезінде орташа шамаларды қолдануға мүмкіндік беретін оның фазаларының 

бірмәнді болуы, демек, оларды стандарттау және біріздендіру; 

процеспен байланыстың сабақтастығы - уақытында орындалатын әрекеттер 

жиынтығы;  

 белгілі бір қажеттіліктерді жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін 
құрылған өндірістік-технологиялық жүйелерде жұмыс істеу. 
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1.3.2 Технология және экономика. 

Технология  өндіріс мәселесін тікелей шешетін өндірістің негізгі бөлігі; 

экономика - басқару функцияларын орындайтын және технологияны 

қажеттінің бәрімен қамтамасыз ететін өндіріс процесінің қосалқы бөлігі. 

Аудандағы өзгерістер: 

 өндіріс экономикасы өндіріс тиімділігін арттыра алады, бірақ 

қолданыстағы технологияның мүмкіндіктерімен шектелген деңгейге дейін; 

 технология өндіріс процесінің тиімділігінің шексіз өсуіне әкеледі. 
Осы негізде технология өндіріс процесінде басты буын болып табылады 

деп айтуға болады. Бұл әлеуметтік әл-ауқаттың өсуінің қайнар көзі. 

Экономиканың жетістігі өндіріс технологиясы туралы білім деңгейімен, 

сондай-ақ оларды шебер қолданумен тікелей байланысты. 

Технологиялар мен экономика ғылым ретінде өндіріс объектілерінде 

олардың функцияларына сәйкес келетін зерттеу объектілері бар. Технология 

өнімдерді тікелей өндіру процестерін зерттейді, экономика - өндіріс 

технологиясын сәтті енгізу үшін қажет процестер. Демек, ғылымдар ретінде 

технология мен экономика өндірістің бір мәселесін шешеді, бір зерттеу 

объектісі бар (өндіріс), бірақ олар оны әр түрлі тұрғыдан зерттейді. 

Айта кету керек: 

 технологияларды жасау үшін тиісті ресурстар қажет. Өнім өндіруге 
тартылған ресурстар өндіріс факторлары деп аталады; 

 әрбір технология өзара толықтырушы (комплиментті) болып 

табылатын өндіріс факторларының барлық жиынтығын міндетті түрде болуын 

талап етеді); 

 жаңа технологиялар алдыңғы технологиялар негізінде еңбек арқылы 
жасалады; 

 технологияларды жақсарту жаңа машиналар мен жабдықтар, сондай-

ақ неғұрлым білікті еңбек негізінде өндірістің жаңа әдістеріне әкеледі. 

Технологияның экономикалық тиімділігі өндірістік функциямен бағаланады, 

онда ресурстардың әр түрлі комбинацияларын қолдана отырып, бірдей 

мөлшердегі өнімді алудың балама әдістері көрсетілген. 

 

1.3.3 Өндірістік функция. 

Өндірістік процесс экономиканың негізгі және бастапқы түсінігі ретінде 

өндіріс факторлары, яғни тиісті бастапқы материалдар, жабдықтар, үй-жайлар, 

жер, сондай-ақ өндірісті ұйымдастыратын мамандар базасында жүзеге 

асырылады. 

Өндірістік функция: 

  шығару шамалары (өнім саны) мен ресурстар шығындары, 

технология деңгейі сияқты өндіріс факторлары арасындағы экономикалық-

математикалық сандық тәуелділік; 

 өндірілетін өнімнің ең жоғары көлемінің пайдаланылатын 

факторлардың шығындарына тәуелділігі; 
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  кез келген берілген ресурстар жиынтығында өндірістің барынша 

мүмкін көлемін сипаттайды; 

  бұл пайдаланылатын ресурстың (өндіріс факторының) мәнін 

қабылдайтын тәуелсіз айнымалы, ал тәуелді айнымалы-шығарылатын өнім 

көлемінің мәні: 

 

  ∫                     (1.1) 

 

  ∫        ∫           (1.2) 

 

  ∫                  (1.3) 

 

  – берілген шығындар кезіндегі өндірістің ең жоғары көлемі; 

          - қолданылатын факторлардың көлемі; 

 – күрделі фактор көлемі; 

  – еңбек факторының көлемі; 

∫  ресурсты шығаруға түрлендіретін өндірістік жүйенің сипаттамасы. 

Жоғарыда келтірілген формулаларда   - бір, екі және көптеген 

айнымалылардың функциясы. 

Оңтайландыру мәселесінің объективті функциясының деңгейлік 

сызықтарына ұқсас, өндіріс функциясы үшін (ӨФ) ұқсас ұғымдар бар. ӨФ 

деңгейінің сызығы тұрақты мәнді алады. 1.1-суретте екі факторлы ӨФ-ның 

изокванттары келтірілген, бұл изокванттың шығуы тұрақты болатындығын, 

яғни шығарылымда өсім болмағанын көрсетеді. Изокванттар – төмендейтін  

қисықтар, В, А, С нүктелерінде теріс көлбеу болады. 

В

А

С Q1

Q2

Q3

K

 
1.1 сурет – Изоквант картасы 

 

ӨФ-ның мәні өндіріс көлемі мен өндіріс факторларының шығындары 

арасындағы технологиялық тәуелділікке негізделген. 

ӨФ-ның қасиеттері: 
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 өндіріс көлемін ұлғайту үшін технологиялық және экономикалық 
шектерге өзге де тең жағдайларда бір ресурс шығындарының ұлғаюымен қол 

жеткізілуі мүмкін; 

  ресурстардың осы көлемі кезінде шығарудың ең жоғары көлемі; 

  өндірістік функция осы технологияны ғана көрсетеді; 

  өндіріс факторлары өзара алмастырылатын (субституттар) да, өзара 

толықтыратын (комплементарлы) да болуы мүмкін, шығару көлемін 

өзгертпей; 

  белгілі шектердегі капитал мен еңбек шығындарының артуы жалпы 

өнімнің азаюына алып келеді – факторлардың азаю заңы; 

  өндіріс факторларын қолданудағы өзгерістер қысқа мерзімге 

қарағанда ұзақ мерзімді кезеңде неғұрлым икемді. 

ӨФ түрлері: 

1 - анықтамасы. Өндірістік функция статикалық деп аталады, егер оның 

айнымалылары белгілі бір уақыт мезетіне немесе уақыт кезеңіне жататын 

болса, осы параметрлердің уақытша өзгерістерін ескермейді. 

2 - анықтамасы. Өндірістік функция динамикалық деп аталады, егер 

оның айнымалылары уақытпен байланысты болса, сондай-ақ уақытпен 

байланысты. 

ӨФ параметрлері «саны/уақыты» өлшемі бар ағынның табиғи шамасы 

болып табылады. Егер оңтайлы ұйымдастырылған өндірісте 1 сағат ішінде 3 

станокта 5 жұмысшы 20 бөлшектер даярласа, онда Q=20 дана/сағат, L=5 сағат, 

K=3 станок-сағат. Қысқа өлшемдік үшін параметрлердің өлшемі түсіріледі. 

Ақпараттық технологиялар (IT, ағылшын тілінен. Ақпараттық 

технологиялар (IT) - бұл компьютерлік технологияны қолдана отырып, үлкен 

көлемдегі ақпараттарды өңдеуді басқаруға арналған технологиялар саласына 

жатады және 1.2-суретте көрсетілген түрлерге бөлінеді). 

 

1.3.4 Ақпараттық технологиялар. 

Ақпараттық технология-бұл: 

 ақпараттық ресурстарды пайдалану процестерінің еңбек 

сыйымдылығын төмендету, олардың сенімділігі мен жеделдігін арттыру үшін, 

сондай-ақ объектінің, процестің немесе құбылыстың жай-күйі туралы жаңа 

сападағы ақпаратты алу үшін ақпаратты жинауды, сақтауды, өңдеуді, 

шығаруды және таратуды қамтамасыз ететін технологиялық тізбекке 

біріктірілген әдістердің, өндірістік процестердің және бағдарламалық-

техникалық құралдардың жиынтығы; 

 түпкілікті нәтижені алу үшін ақпарат болып табылатын еңбек 

тақырыбындағы әрекеттер жиынтығы; 

 адамдардың ақпараттық қызметі саласындағы технологиялар. 
Ақпараттық технологиялар (АТ, ағылшын тілінен. Ақпараттық 

технологиялар (IT) - бұл компьютерлік технологияны қолдана отырып, үлкен 
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көлемдегі ақпараттарды өңдеуді басқаруға арналған технологиялар саласына 

жатады және 1.2-суретте көрсетілген түрлерге бөлінеді. 

 

АТ түрлері

Мәліметті өңдеудің 

ақпараттық 

технологиялары

Шешім қабылдауды 

қолдаудың ақпараттық 

технологилары

Сараптама 

жүйелерінің 

ақпараттық 

технологиялары

Басқарудың 

ақпараттық 

технологиялары

 
 

1.2 сурет – Ақпараттық технологияның түрлері 

 

Ақпаратты өңдеу технологиялары құрылымдалған есептерді шешуге 

арналған, олар үшін қажетті енгізу мәліметтері, алгоритмдері және оларды 

өңдеудің басқа стандартты процедуралары белгілі. Мысал: компанияның 

тауарларды сатуы, нәтижесінде сатып алушыға чек немесе түбіртек түрінде 

шығыс құжаты жасалады. 

Басқарудың ақпараттық технологиясы - ақпаратты өңдеуге және 

басқару шешімдерін қабылдауға арналған, мамандардың қатысуымен 

ақпараттық, экономикалық және математикалық әдістер мен модельдердің, 

техникалық, бағдарламалық және басқа технологиялық құралдардың 

жиынтығы. 

Ақпараттық технологиялар шешімін қолдау адам мен компьютердің 

өзара әрекетін ұйымдастырады. Шешімдердің дамуы олар қатысатын циклдік 

процестің нәтижесінде пайда болады: есептеуіш буын және басқару объектісі 

рөліндегі шешімдерді қолдау жүйесі; адам кіріс деректерін орнататын және 

компьютерде есептеулер нәтижесін бағалайтын басқару буыны ретінде. 

Сараптама жүйелерінің ақпараттық технологиялары сарапшыдан 

компьютер жадына жүктей отырып, оның білімін алу мақсатында қажет 

болған кезде оларды әр уақытта пайдалануға болады. Сарапшы жүйелер-

сарапшылардың тәжірибесін қандай да бір білім саласына эвристикалық 

ережелер нысанына ауыстыратын компьютерлік бағдарламалар.  

 ақпараттық технологиялардың жіктелуі (1.3 сурет): 

 желілік ақпараттық технологиялар; 

 мәтіндік ақпаратпен жұмыс технологиясы; 

 деректерді сақтау, іздеу және сұрыптау технологиясы; 
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 сандық есептеулер технологиясы; 

 графикалық ақпаратпен жұмыс технологиясы; 

 мультимедиа технологиясы. 
 

АТ

Желілік ақпараттық 

технологиялар

Мәтіндік ақпаратпен 

жұмыс технологиясы

Деректерді сақтау, 

іздеу және сұрыптау 

технологиясы

Сандық есептеулер 

технологиясы

Графикалық 

ақпаратпен жұмыс 

технологиясы

Мультимедиа 

технологиясы

 
1.3 сурет– Ақпараттық технологиялардың жіктелуі 

 

Ақпараттық технологиялардың негізгі құралдары: 

 техникалық-дербес компьютер, ұйымдастыру техникасы, байланыс 

желілері, желі жабдықтары; 

 бағдарламалық-компьютермен интерфейсті жинақтау, өңдеу, талдау, 

сақтау функцияларын жүзеге асырады; 

 ақпараттық-компьютерлік өңдеу үшін белгілі бір нысанда ұсынылған 

деректер жиынтығы. 

Қазіргі уақытта деректерді өңдеу мен басқарудың ақпараттық 

технологиялары ретінде OLAP-технологиялары мен деректерді зияткерлік 

талдау технологиялары қолданылады.  

OLAP-технологиялар:  

 басқарушылық шешімдерді қабылдауды қолдау мақсатында компания 
қызметін талдау және болашақ жағдайды болжау үшін көп өлшемді 

деректерді (жинау, сақтау, талдау) жедел және талдамалық өңдеуге арналған 

қосымшалар мен технологиялар класы;  

 әр түрлі тіліктерде есептерді динамикалық құруды, деректерді 

талдауды, бизнестің негізгі көрсеткіштерін мониторингілеуді және болжауды 

қамтитын ақпаратты жедел өңдеуге арналған технологиялар жиынтығы. 

Деректерді зияткерлік талдау технологиясы (ағыл. Data Mining) бұл: 
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 объективті, практикада пайдалы, бірақ бір қарағанда айқын емес 
мәліметтер үлгілерінің үлкен көлеміндегі іздеу процесі; 

 мәліметтерді білімге айналдыру құралы; 

 шикізаттың үлкен көлеміндегі пайдалы деректерді «іздеуге» 

бағытталған көп салалы білім саласы; 

 екі негізгі бағыт бойынша қолдану: 
a) бизнес-қосымшаларға арналған жаппай өнім; 

б) бірегей зерттеулер жүргізуге арналған құрал (басқару теориясы, 

генетика, химия, медицина және т.б.). 

Data Mining міндеттері: 

1) Болжау – тарихи деректердің ерекшеліктері негізінде нысаналы 

сандық көрсеткіштердің өткізіп алынған немесе болашақ мәндері бағаланады. 

2) Ауытқуларды немесе шығарындыларды анықтау – жалпы көптеген 

деректерден неғұрлым ерекшеленетін деректерді анықтау және талдау, 

сипатталмаған шаблондарды анықтау. 

3) Бағалау – белгінің үздіксіз мәндерін болжау. 

4) Байланыстарды талдау – деректер жиынтығында тәуелділікті табу. 

5) Визуализация – талданатын деректердің графикалық бейнесін жасау. 

Визуализация есебін шешу үшін деректерде заңдылықтардың болуын 

көрсететін графикалық әдістер қолданылады. 

Data Mining Әдістері: 

 жасанды нейрондық желілер; 

 ағаш шешімдер; 

 символдық ережелер; 

 жақын көршінің және K-жақын көршінің әдістері; 

 сызықтық регрессия, корреляциялық-регрессиялық талдау; 

 кластерлік талдаудың иерархиялық әдістері; 

 кластерлік талдаудың иерархиялық емес әдістері; 

 ассоциативті ережелерді іздеу әдістері, оның ішінде apriori алгоритмі; 

 шектеулі таңдау әдісі; 

 эволюциялық бағдарламалау және генетикалық алгоритмдер; 

 деректерді визуализациялау және басқа да көптеген әдістері. 
Data Mining кезеңдері: 

1) шартты логика мен ассоциативті логика заңдылықтарын анықтаудан 

және трендтер мен тербелістерді анықтаудан тұратын Еркін іздеу (Discovery). 

2) болжамдық модельдеу (Predicate Modeling), беймәлім мәндерді 

болжаудан және процестердің дамуын болжаудан тұрады. 

3) ауытқуларды анықтаудан тұратын ерекшеліктерді талдау (Forensic 

Analysis). 

Data Mining деректерді талдаудың қолданыстағы әдістерінен 

айырмашылығы: 

1) Деректерді талдаудың дәстүрлі әдістері (статистикалық әдістер) және 

OLAP, негізінен, алдын ала тұжырымдалған гипотезаларды тексеруге 
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(verification-driven data mining) және деректерді жедел аналитикалық өңдеудің 

негізін құрайтын «дөрекі» барлау талдауға (OnLine Analytical Processing, 

OLAP) бағытталған, ал Data Mining негізгі ережелерінің бірі – көрінбейтін 

заңдылықтарды іздеу. 

2) Статистикалық әдістердің көпшілігі деректердегі өзара байланысты 

анықтау үшін жоқ шамаларға операцияларға әкелетін іріктеу бойынша 

орташаландыру тұжырымдамасын пайдаланады, ал Data Mining нақты 

деректерді пайдаланады. 

3) Data Mining құралдары мұндай заңдылықтарды дербес және өзара 

байланыс туралы гипотезаларды дербес құра алады. Тәуелділікке қатысты 

гипотезаны тұжырымдау ең күрделі міндет болғандықтан, талдаудың басқа 

әдістерімен салыстырғанда Data Mining артықшылығы айқын болып 

табылады. 

4) OLAP ретроспективті деректерді түсіну үшін қолайлы, Data Mining 

болашақ туралы сұрақтарға жауап алу үшін ретроспективті деректерге 

сүйенеді. 

 

1.3.5 Ақпараттық және материалдық технологияларды салыстыру. 

Материалдық өндіріс технологиясының мақсаты-адамның немесе 

жүйенің қажеттіліктерін қанағаттандыратын өнім шығару. 

Ақпараттық технологияның мақсаты-ақпаратты одан әрі талдау және 

оның негізінде қандай да бір іс-әрекетті орындау жөнінде шешім қабылдау 

үшін шығару. 

Материалдық өндіріс компоненттері: 

1) Шикізат пен материалдарды дайындау. 

2) Материалдық өнім өндіру. 

3) Өндірістік өнімдерді тұтынушыларға өткізу. 

Ақпараттық өндіріс компоненттері: 

1) Деректерді және бастапқы ақпаратты жинау. 

2) Деректерді өңдеу және нәтижелі ақпарат алу. 

3) Нәтиже ақпаратын пайдаланушыға оның негізінде шешім қабылдау 

үшін беру. 

 

Материалдық 

өндіріс 

технологиясы

Материалдық 

ресурстар

Материалдық 

өнім

Ақпараттық 

технология

Деректер, бастапқы 

ақпарат
Ақпараттық өнім

 
  

1.4 сурет – Ақпараттық және материалдық технологияларды салыстыру 
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Келтірілген технологиялардың мақсаттары мен компоненттерін талдау 

материалдық және ақпараттық өндірістердің технологиялары өздерінің 

функциялары мен еңбек затына (шикізат және ақпарат) жасалатын іс-

әрекеттер жиынтығымен бірдей екенін көрсетеді, оларды соңғы шығу өніміне 

айналдырады. 

 

1.4 Процестің сипаты 

 

Процестер сипаты: 

 нәтижелілік - процесс нәтижелерінің тұтынушылардың 

мұқтаждықтары мен күтулеріне сәйкестігі; 

 нақтылық – нақты процесс сипаттауға сәйкес келетін дәрежені 

көрсетеді; 

 басқару – белгілі бір мақсатты көрсеткіштерге жауап беретін талап 

етілетін өнімдерді/қызметтерді өндіру процесінің орындалуын басқару 

жүргізілетін деңгей; 

 тиімділік - процестің қажетті нәтижесіне қол жеткізу кезінде 

ресурстардың қаншалықты оңтайлы пайдаланылатынын көрсететін; 

 қайталану - оны қайта іске асыру кезінде бірдей сипаттамалары бар 

шығу ағындарын жасау процесінің қабілеті; 

 икемділік (икемділік) – процестің сыртқы жағдайлардың өзгеруіне 

бейімделу қабілеті, нәтижелілік пен тиімділікті төмендетпеу үшін қайта құру; 

 құны-процесс функцияларын орындау мен нәтижелерді бір 

функциядан екіншісіне берудің айқындалатын жиынтық бағасы 

Процестің негізгі сипаттамалары: 

 мақсат - процесс нәтижесінен, оның жылдамдығы мен құнынан 

қалыптасады; 

 процеске кіру - бұл процесс орындау үшін қажет материалдық немесе 

материалдық емес ресурстар; 

  шығу-бұл процестің нәтижесі болып табылатын өнімдер мен 

қызметтер; 

  механизмдер мен жабдықтар - процестің орындалуын қамтамасыз 

ететін ресурстар; 

  басқару-процесті орындау шарты (құжаттама, оның негізінде 

процесті орындау жүзеге асырылады); 

  процесті орындаушылар - процесс барысында белгілі бір 

функцияларды орындайтын компания қызметкерлері; 

  клиент - процесс нәтижелерін тұтынушылар; 

  өнім берушілер - ресурстарды қамтамасыз ететін тұлғалар немесе 

ұйымдар; 

  процесс иесі - процестің табысты орындалуын және оның мақсатына 

жетуді қамтамасыз ету үшін жеткілікті өкілеттілікке, билікке, ресурстарға ие 

тұлға. Процесс иесі оны өзгерту, жақсарту және жетілдіру өкілеттігіне ие; 
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 процестің ұзақтығы / жылдамдығы - тапсырыс берушінің / ішкі 

клиенттің нәтижені алғаннан басталғанға дейінгі процесс уақыты; 

 технологиялық цикл - процестің басталу жиілігі (күн сайын, екі аптада 

бір рет, жылына бір рет). 

Процестің негізгі сипаттамалары - бұл процестің кірістері мен 

шығулары, механизмдер мен жабдықтар, сонымен қатар процесті басқару   

(1.4 сурет). 

ПРОЦЕСС

Басқару
процессті орындау шарты

(соның негізінде процесс 

орындалатын құжаттама)

Кіріс
процесс барысында процесстің 

шығысына айналатын ресурстар

Шығыс
процесстің нәтижелері (өнім, 

қызмет) 

Механизмдер
процесстің орындалуын 

қамтамасыз ететін ресурстар

 
 

1.4 сурет – Процестің негізгі сипаттамалары 

 

1.5 Процестердің түрлері 

 

Қазіргі әлемде көптеген мақсатты процестер жасалып, жүзеге 

асырылуда, солардың бірнешеуі төменде көрсетілген: 

 физикалық процестер; 

 жүйелер теориясы мен кибернетикадағы процестер; 

 информатикадағы процестер; 

 өндірістік процестер; 

 бизнес-процестер; 

 автоматты процестер; 

 бағдарламаланатын процесс; 

 кәсіби-техникалық процесс; 

 ғылыми-техникалық процесс; 

 ғылыми-зерттеу процесі; 

 әлеуметтік процестер; 

 хаостық процестер; 

 кездейсоқ процестер; 

 стационарлы және стационарлы емес процестер; 

 эргодикалық процесс. 
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Төменде осы процестердің қысқаша сипаттамалары қарастырылады: 

a) физикалық процестер: 

 термодинамикалық процесс - термодинамикалық жүйенің күйінің 

өзгеруі, ол параметрлердің кем дегенде біреуінің өзгеруімен жүреді. Бұл 

процестер: 

 адиабатикалық - қоршаған ортамен жылу алмасусыз ағатын; 

 изохоралық - тұрақты көлемде ағатын; 

 изобаралық - тұрақты қысыммен ағатын; 

 изотермиялық - тұрақты температурада ағатын; 

 изоэнтропиялық - тұрақты энтропиямен жүретін; 

 изоэнтальпийлік - тұрақты энтальпиямен жүреді; 

 политропты - тұрақты жылу сыйымдылығымен ағатын; 
б) заманауи физика физиканы зерттелетін объектілер мен процестер 

бойынша бөледі. Көптеген процестер макро  және микроскопиялық деңгейде 

қарастырылады. 

Физика бөлімшесі зерттелетін процестер бойынша қазіргі заманғы 

физикада бір-бірімен байланысы жоқ немесе байланысы жоқ көп жиын 

жиынтығымен емес, құбылыстардың үлкен салаларын қамтитын іргелі заңдар 

немесе іргелі физикалық теориялардың аз санымен іс жүргізетінін айқын 

көрсетеді. Бұл теорияларда неғұрлым толық және жалпы түрде табиғаттың 

объективті процестері бейнеленеді; 

в) жүйелер теориясы мен кибернетика – процесс — қозғалыс, жүйенің 

өзгеруі. Әрбір жүйе өз процесін жүзеге асырады; 

г) информатикада-процесс-компьютерлік жүйенің орындалатын 

бағдарламасы; 

д) өндірісте – процесс — белгілі бір технология бойынша тұтынушы 

үшін құнды болатын алдын ала белгілі бір өнімдерді, нәтижелерді немесе 

қызметтерді алу үшін шығатын есіктерді түрлендіретін өзара байланысты 

Әрекеттердің тұрақты және мақсатты жиынтығы; 

е) бизнес-процесс — бұл тұтынушылар үшін белгілі бір өнім немесе 

қызмет көрсетуге бағытталған өзара байланысты іс-шаралар мен міндеттердің 

жиынтығы. Қызметтің графикалық сипаты ретінде бизнес-процестердің блок-

схемалары қолданылады; 

ж) автоматты процестер-барлық әрекеттер қандай да бір 

ауытқушылықсыз, автоматты режимде орындалады; 

и) хаостық процестер – себеп-салдарлық байланыстардың 

статистикалық, ықтималдық сипаты бар; 

к) бағдарламаланатын процесс – берілген бағдарламаға сәйкес 

ақпаратты өңдеу процестерінің белгілі бір дәйектілігі; 

л) кәсіби-техникалық процесс-белгілі технологиялық процеспен 

бөлшектерді, бұйымдарды, тораптарды өңдеу процестерінің белгілі бір 

реттілігі; 
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м) ғылыми – техникалық процесс-берілген технологиялық процеске 

сәйкес және ақпаратты зияткерлік өңдеу құралдарын қолдана отырып 

технологиялық объектіні (ақпаратты, бөлшектерді, бұйымдарды, тораптарды) 

өңдеу процестерінің белгілі бір дәйектілігі; 

н) ғылыми-зерттеу процесі – бұл қоғам мен табиғаттағы жаңа 

құбылыстарды адамдардың практикалық қызметінде пайдалану үшін ашатын 

жаңа білім өндірісінің мақсатты процесі. 

Осы негізгі процестер кластарының арасында бірқатар аралық бар. 

п) әлеуметтік процесс – ұйымда, топтардың құрылымында болып 

жатқан және адамдар арасындағы немесе қоғамдастықтың құрамдас 

элементтері арасындағы қатынастарды өзгертетін құбылыстар немесе өзара іс-

қимылдар сериясы. Әлеуметтік процестер барлық қоғамдарда болады және 

әлеуметтік өзара әрекеттесудің реттелген нысаны ретінде әрекет етеді. 

р) ақпараттық процестер өз кезегінде жинау, беру, өңдеу, сақтау және 

пайдаланушыға жіберу процестеріне бөлінетін ақпараттың айналымы мен 

қайта өңдеу процестеріне бөлінеді. 

«Мәліметтер – ақпарат – білім» циклын, семантиканы, цикл 

компонентін және олардың арасындағы қарым – қатынасты нақты шектей 

отырып қараған жөн, бұл ақпараттық технологияның жалпы негізін және 

оның әр түрлі пәндік салалардағы мәнін көрсетуге мүмкіндік береді. 

с) ықтималдықтар теориясындағы кездейсоқ процесс (кездейсоқ 

функция) – кейбір параметрмен индекстелген кездейсоқ шамалардың тобы 

Кездейсоқ процестер стационарлық және стационарлық емес 

процестерге жіктеледі. 

Стационарлық кездейсоқ процесс:  

 бұл кездейсоқ процесс, оның барлық ықтимал сипаттамалары уақытқа 
тәуелді емес, яғни математикалық күту және дисперсия: 

 

mx = const; 

 

Dx = const; 

 

 бұл процесс, ол шамамен біркелкі өтеді, яғни оның ықтимал 
сипаттамалары айтарлықтай өзгертілмейді. Ол өзгермейтін сыртқы 

жағдайларда жүйенің белгіленген жұмыс режимінде орын алады. 

Кездейсоқ процесс стационарлық деп аталады.: 

 кең мағынада, егер: 

mx(t) = mx = const; 

 

Dx(t) = Dx = const; 

 

Kx(t1,t2) = Kx(t2 – t1) = Kx(τ). 

 

Тұрақты кездейсоқ процестердің мысалдары ретінде: 
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 көлденең ұшудың белгіленген режимінде ұшақтың тербелісі; 

 электр жарықтандыру желісіндегі кернеудің тербелісі;  

 радиоқабылдағыштағы кездейсоқ шуылдар;  

 кеме және т. б. процесі. 

Сондай — ақ, стационарлыққа біраз ұқсас  квазистационарлық термин 

бар, әдетте жүйеде тепе-теңдікті орнатудың тән уақыты жүйеге әсер ету арқылы 

анықталатын жүйенің тепе-тең параметрлерінің өзгеруінің тән уақытынан аз 

болған жағдайларда қолданылады. 

Стационарлы емес процесс-сыртқы ортаның біртектес емес жағдайында 

өтетін процесс, онда жүйенің жұмыс істеу жағдайлары тез өзгеріп, оның 

сипаттамаларына елеулі әсер ететін процесс; 

т) оның орындалу жиынтығынан орташа уақыты уақыттың орташа 

ұзақтығына T → ∞ сәйкес келетін процестерді эргодикалық деп атайды . 

Эргодикалық процесс үшін ансамбль орташалануын уақытты орташа есеппен 

алмастыруға болады. 

Кездейсоқ процестің эргодикалық қасиеті - кездейсоқ процесті 

жеткілікті ұзақ орындау арқылы кездейсоқ процесс туралы қарастыруға 

болады. 

Кездейсоқ процестің эргодикалығына жеткілікті шарт - бұл: 

 

           

 

Кездейсоқ процесс эргодикалы, егер бір бірлікке тең ықтималдықпен, 

оның барлық статистикалық сипаттамаларын уақыт бойынша орташалаудың 

көмегімен процестің ансамбльінен (үйлесімділігінен) бір іске асыру бойынша 

болжауға болады. Басқаша айтқанда, процестің барлық ықтимал іске 

асырылуының уақыт бойынша орташа мәндері бірлік ықтималдығымен бірдей 

тұрақты шамаға (ансамбль бойынша орташа мәнге) ұқсас болады. Басқаша 

айтқанда, уақыт бойынша орташа іске асыру бойынша орташаға тең. 

Эргодикалық қасиеттің арқасында кездейсоқ процестердің математикалық 

талдауы айтарлықтай жеңілдетіледі. 

Сондай-ақ дискретті және үздіксіз, апериодикалық және циклдық 

процестер (соңғы бір күй бір ретпен уақыт қайталанады), соңғы (белгілі 

немесе белгісіз жүру уақыты бар) және шексіз (кейбір абстрактілі мағынада), 

басқарылатын және басқарылмайтын, сызықтық (бір бағытталған) және 

тармақталған процестер де ажыратылады. Келтірілген және басқа да 

процестер түрлері процестерді зерттеу немесе пайдалану кезінде шешілетін 

міндеттерге байланысты бөлінеді. 

 

1.6 Процестің жай-күйі 
 

Жай-күйі-қозғалатын материяның оларға тән елеулі қасиеттері мен 

қатынасы бар әртүрлі формадағы көрініске қабілетін сипаттайтын ғылыми 

таным санаты. «...Барлығы да «өз – өзіне», сондай-ақ «өзгелер үшін» бір 
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күйден басқа күйге айнала отырып, өзгереді,» - деп атап өтті В. И. Ленин. Күй 

категориясының көмегімен заттар мен құбылыстардың өзгеру және даму 

процесі көрінеді, ол сайып келгенде, олардың қасиеттері мен қарым-

қатынасының өзгеруіне әкеледі.  

Қазіргі ғылымда жағдай түрлі жүйелердің интегралды сипаттамасына 

қызмет етеді. Жай-күй ұғымы арқылы ақпарат теориясының және 

кибернетиканың бастапқы принциптері мен ұғымдары анықталады. Мысалы, 

ақпарат жүйенің жай-күйіндегі белгісіздікті жоюға байланысты және оның 

мүмкін болатын жай-күйінің әртүрлілігімен анықталады. 

Күй-белгілі бір уақытта (немесе интервал) қандай да бір объектінің, 

құбылыстың немесе процестің негізгі параметрлері мен сипаттамаларының 

жиынтығы. Бұл объектінің, құбылыстың немесе процестің болмысы өрістету, 

оның жай-күйін біртіндеп ауыстыру ретінде әрекет етеді. «Күй» ұғымы тек 

кең мағынада қолданылады. Осылайша заттың газ тәрізді жағдайы, дене 

қозғалысының жағдайы, адамның ауыр жағдайы, қоғамдағы мораль жағдайы 

және т. б. туралы айтады. 

«Күй» түсінігі әсіресе динамикалық жүйелерді сипаттау үшін қажет. 

Бұл белгілі бір уақытта жүйенің әрекеті мен дамуын анықтайтын 

параметрлердің (қасиеттердің) іске асуы ретінде пайда болады. Жүйе 

динамикасының заңдылықтары - мемлекеттердің уақыт бойынша 

қатынастарының заңдылықтары. Күйлердің қарым-қатынасын себептік 

принциптің көрінісі ретінде сипаттау әдеттегі: жүйенің белгілі бір бастапқы 

жағдайы, қарастырылған уақыт ішінде жүйенің сыртқы әсерлерімен үйлесуі, 

оның кейінгі күйлерінің себебі болып табылады. Күй ұғымы объектілер мен 

жүйелердің өзгеруін, қозғалысы мен дамуын зерттеуде басты орын алады. 

Зерттеудің нақты мәселелерін шешу, бір жағынан, тиісті заңдарды білуге және 

қолдануға, екінші жағынан, бастапқы шарттарды қоюға негізделген. Бастапқы 

шарттарды белгілеу, мәні бойынша, зерттеліп жатқан жүйенің оны одан әрі 

талдау үшін қажет бастапқы жағдайын белгілеу. 

Бастапқы (алғашқы) жай-күйін анықтау кезінде жүйе параметрлерінің 

өзара байланыс заңдарын ескеру қажет, олардың болуы бастапқы жай-күйін 

сипаттау үшін тек тәуелсіз параметрлердің мәнін көрсету қажет. Алайда, жүйе 

параметрлерінің арасында субординациялық, иерархиялық тәуелділік бар 

екенін ескеру керек. Жай-күйін, әсіресе күрделі, көп деңгейлі жүйелерді 

сипаттау үшін құрылым мен құрылымдық сипаттамаларды көрсету қажет. 

Мысалы, жай — күйдің статистикалық жүйелерінде жекелеген элементтердің 

сипаттамаларын немесе әрбір элементтің жеке жай-күйін тапсыру жолымен 

емес, ықтималдық үлестіру тілінде-түрдің, үлестіру түрінің сипаттамасы 

арқылы анықталады. Күрделі күй жүйелерінде жүйелерді ұйымдастырудың 

неғұрлым жоғары деңгейлеріне жататын неғұрлым жалпы сипаттамалар 

негізінде анықталады. Сол арқылы жай-күй туралы түсінік зерттелетін 

жүйелердің тереңдік қасиеттерін талдаумен сәйкес келеді. 

«Күй» ұғымы сызықты емес жүйелер мен өзара іс-қимылдарды 

сипаттаудың негізі болып табылады. Сызықты емес жүйелердің қасиеттері 
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олардың күйіне байланысты. Олардың аса маңызды ерекшелігі — оларда 

суперпозиция
1 

қағидатының бұзылуы : егер бұл басқа әсер болмаған болса, 

басқасының қатысуымен әсерлердің бірінің нәтижесі емес. Басқаша 

айтқанда, себептердің аддитивтілігі
2
 салдарлардың аддитивтілігіне әкеледі. 

Желілік емес жүйелерде жүйеге бірқатар әсерлердің жалпы нәтижесі (оның 

қорытынды жағдайы) қолма-қол әсерлердің жай жиынтығымен емес, сонымен 

қатар олардың өзара ықпалымен анықталады. Іс жүзінде барлық физикалық 

жүйелер сызықсыз болып табылады; бұл сапалық түрлендірулерге тән 

химиялық, биологиялық және әлеуметтік жүйелерге тән. Олардың 

күрделілігінің өсуімен жүйелердің мінез-құлқы олардың ішкі динамикасымен 

анықталады, ол өзін-өзі ұйымдастыру процестерін туындатады. Жүйенің жай-

күйі сыртқы күштердің  әсерінен ғана емес, ішкі негіздер бойынша да өзгереді 

(1.5 сурет). Осы ішкі негіздердің күшеюі тұрақсыздығы, теңсіздік, қайтымсыз, 

процестердің өзін-өзі күшеюі, бифуркация (екіге бөліну), өзгерту және даму 

жолдарының көптовариантылығы сияқты ұғымдар мен көріністерге аса көңіл 

бөле бастайды. 

 

 
 

1.5 сурет – Жүйенің күйі 

 

1.6.1 Күй кеңістігі. 

Автоматты басқару теориясында динамикалық жүйені сипаттау үшін екі 

негізгі тәсіл кеңінен қолданылады: 

1) Құрылымдық сұлбалар әдісі – жүйе негізгі функционалдық 

буындарды (апериодикалық, интегралдық, пропорционалды және өзге де 

блоктарды) қамтитын сұлба түрінде ұсынылады. Буындар арасындағы өзара 

іс-қимыл «кіру-шығу» қағидаты бойынша жүзеге асырылады. 

2) Күй кеңістігі әдісі – динамикалық жүйені сипаттаудың негізгі 

әдістерінің бірі. 
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Берілген дәлдікпен кез келген жүйенің жай-күйін оның мінез-құлқын 

анықтайтын m шамалары мәндерінің жиынтығымен, яғни жүйенің жай-

күйінің векторымен сипаттауға болады. 

Жүйенің жай-күйін сипаттаудың бір түрі-жүйенің жай-күйі кеңістігі. 

Бейнелейтін нүкте орналасқан күй кеңістігі рұқсат етілген күй аймағы деп 

аталады. 

Жүйенің күйі белгілі бір евклид кеңістігіндегі нүктеге сәйкес келеді, ал 

уақыт бойынша жүйенің әрекеті осы нүктеде сипатталған траекториямен 

сипатталады (1.6 сурет). 

 

Мүмкін мәндер 
облысы

Кризистік күй

Басқару 
мақсатының 

кеңістігі

Кризистік 
жағдайлар 
облысы

Дамудың мүмкін жолдары

Қажетті жағдай  

Нақты жағдай 1

Қажетті жағдай  2

Нақты жағдай 2

Басқару 
қателігі

Басқару 
қателігі

Дамудың нақты 
жолы

t

Уақыт 

x

SБасқару 
объектінің 
жағдайы

Кеңістік

t0

 
Басқару сапасы: 

          

Басқарудың оптималды процесі: 

           (шикізат, уақыт нысан сипаттамасы) 

 

1.6 сурет – Жүйе кеңістігі 

 

Күй кеңістігіндегі матрицалық формада жазылған бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулермен өзара байланысқан кіріс, шығыс және күй 

айнымалыларының жиынтығын қосатын динамикалық жүйенің моделі 

құрылады (1.7 сурет). Беру функциясы және жиілік доменінің басқа 

әдістерінің сипаттамасынан айырмашылығы, мемлекеттік кеңістік сызықтық 

жүйелермен және нөлдік бастапқы шарттармен жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді. Берілу функциясы және жиілік аймағының басқа да әдістері түріндегі 

сипаттамаға қарағанда, күй кеңістігі желілік жүйелермен және нөлдік 

бастапқы жағдайлармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 
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Күй айнымалылары
xi

Бүлік 
айнымалылары

Zi

Кіріс 
айнымалылары Шығыс 

айнымалылары
yi

u1

u2

un
 

 

1.7 сурет – Кіріс, шығыс және ауытқу айнымалысының, сондай-ақ айнымалы 

күй негізіндегі жүйенің сипаттамасы 

 

Басқару объектісінің жай-күй кеңістігі: 

 объектіге Z(t) және X(t) нақты әсерін қосып, Ү(t0) бастапқы жағдайда 
теңдеуді шешеміз); 

 Y(t, Z(t), X(t), y(t0)), t≥ t0, ол барлық әсерлерге және бастапқы 
жағдайларға байланысты, әрбір t күй кеңістігінде белгілі бір нүкте сәйкес 

келеді; 

 бұл нүктелерді қосатын қисық объектінің қозғалыс траекториясы деп 
аталады; 

 шартты түрде бейнелейтін нүкте уақыт ішінде күй кеңістігінде 
қозғалады, ал ол қалдыратын із және объектінің қозғалыс траекториясын 

білдіреді. 

Жүйені сипаттайтын айнымалы күйлер жалғыз емес, және әрқашан 

осындай айнымалылардың балама комбинациясын таңдауға болады. 

Нақты жүйеде әрдайым жүйеде сақталған энергияны анықтайтын 

айнымалы күйдің бірнеше комбинациясын құруға болады,демек, оның 

динамикасын барабар сипаттайды. Тәжірибеде айнымалы күй ретінде жиі 

өлшенуі мүмкін физикалық айнымалыларды таңдайды. 

Айнымалы күйдің қарапайым мысалы ретінде электр шамның 

ажыратқышының жағдайы бола алады. Ажыратқыш екі жағдайдың бірінде 

болуы мүмкін — «Қосулы» немесе «сөндірулі», сондықтан оның жай-күйіне 

екі ықтимал мәндердің біріне сәйкес келеді. Егер біз t0 уақыты кезінде 

ажыратқыштың қандай күйде екенін білсек, және оған әсер ететін болса, 

элементтің болашақ күйін әрдайым анықтай аламыз. 

Күй теңдеулері әдісі немесе айнымалы күй әдісі әмбебап әдістерге 

жатады және қазіргі уақытта электрондық және электр тізбектеріндегі 

процестерді талдау және синтездеу үшін, автоматты реттеу теориясында, 

басқарудың бейімделген және өздігінен құрылатын жүйелерін талдау және 

синтездеу кезінде кеңінен қолданылады. Әдіс екі матрицалық теңдеулерді 

құру мен шешуге негізделген. 

Күй айнымалылары мен «кіру-шығу» айнымалылары арасындағы 

байланысты келесі мысалмен сипаттауға болады. 

Дифференциалдық теңдеулер жүйесі берілген: 
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Векторлық-матрицалық жазбада: 

 

 ̇         
 

      
 

болғанда     [
 

 

  

 

  
 

  
     

 

  

]    [
 

  

 
]    [   ] шешімін аламыз. 

 

1.6.2 Фазалық траекториялар және фазалық портрет. 

Динамикалық жүйе-нақты физикалық, химиялық, биологиялық және т.б. 

жүйелерге сәйкес келетін математикалық объект, уақыт эволюциясы, ол кез 

келген уақыт аралығында бастапқы жай-күймен анықталады. 

Мұндай математикалық объект автономды дифференциалдық теңдеулер 

жүйесі болуы мүмкін. Динамикалық жүйенің эволюциясын х және y 

айнымалылардың мәні кейінге қалдырылған координаттар осьтерімен 

фазалық жазықтықпен деп аталатын жүйе күйлерінің кеңістігінде байқауға 

болады, жазықтықтың әрбір нүктесі жүйенің белгілі бір жай-күйіне сәйкес 

келеді.  

Механиканың есептерін шешу үшін (XIX ғасырдың соңында А. 

Пуанкаре мен А. М. Ляпуновтың жұмыстарында) әзірленген фазалық 

кеңістіктің (фазалық жазықтықтың) әдісі радиотехникада және автоматты 

басқару теориясында, ал соңғы уақытта биологияда, экономикада және 

медицинада кеңінен қолданылады. 

X(t), y(t) айнымалы уақыт кезіндегі өзгеру процесіндегі жағдай жүйенің 

жай-күйіне сәйкес келетін фазалық жазықтықтағы нүктелердің жиынтығы, 

зерттелетін жүйенің берілген теңдеуіне сәйкес фазалық траекториямен 

ұсынылады 

Осы траекториялардың арасында жүйенің сапалық қасиеттерін 

анықтайтын негізгі Сан бар. Оларға ең алдымен жүйенің стационарлық 

режимдеріне жауап беретін тепе-теңдік нүктелері және периодтық тербеліс 

режимдеріне жауап беретін тұйық траекториялар (шекті циклдер) жатады. 

Осылайша, А.А. Андронов бойынша траекторияға бөлінген фазалық 

жазықтық динамикалық жүйенің оңай көрінетін «портретін» береді, ол бірден, 

бір көзқараспен, барлық мүмкін болатын бастапқы жағдайларда пайда болуы 

мүмкін қозғалыстардың барлық жиынтығын қамтуға мүмкіндік береді. 
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Әртүрлі айнымалы мәндерде фазалық траекториялардың жиынтығы 

жүйенің фазалық портретін береді. 

Фазалық портрет жүйенің күйін сипаттайтын шамалар бір-біріне 

байланысты екенін көрсетеді. Электр жағдайында-бұл заряд пен ток; 

механикалық қозғалыс – бұл координаттар мен жылдамдық. 

Қозғалыс жылдамдығы x=dx / dt=v ординат осі бойынша, ал ауытқу x – 

фазалық жазықтықтың абсцисс осі бойынша кейінге қалдырылады. T 

уақытындағы кез келген қозғалыс ауытқудың x және v жылдамдықтарымен 

біркелкі анықталған x, v координаталары көрсетілген жазықтықтағы кескін 

нүктесіне сәйкес келеді x   = v. 

Уақыт өте келе бейнелейтін нүкте фазалық траекторияны сипаттай 

отырып жылжиды (1.8 сурет). Бұл көріністе уақыт параметрдің рөлін 

атқарады: фазалық траекторияның теңдеуі координаталар мен v=v(x) 

жылдамдығы арасындағы тәуелділікпен берілген. 

 

t0

t1
t2

v

x

 
 

1.8 сурет – Фазалық траектория, яғни  х, v жазықтықтағы қозғалыс 

траекториясы 

 

Фазалық портреттің кемшілігі - бұл процесті уақытында тікелей 

бейнелеудің мүмкін еместігі, бірақ бұл кемшілік үлкен артықшылықпен 

есептеледі: мұнда фазалық траекторияның таза геометриялық көрінісінен 

немесе фазалық траекториялардың тобынан бастап тербелістердің қасиеттері 

туралы маңызды тұжырымдар жасауға болады. 

Фазалық портреттің артықшылығы - оны жүйенің динамикалық 

теңдеуін шешусіз құруға болады. 

Тұрақты коэффициенттері бар сызықтық біртекті жүйені қарастырайық: 

 

{

  

  
      

  

  
       

     (1.4) 

 

Жазықтықтың кез келген нүктесі арқылы бір ғана фазалық қисық 

(траектория) өтеді. Жүйеде (1.4) фазалық траекториялардың үш түрі болуы 

мүмкін:  

 нүкте; 
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 тұйықталған қисық; 

 тұйықталмаған қисық. 
Фазалық жазықтықтағы нүкте жүйенің стационарлық шешіміне (тепе – 

теңдік жағдайына, тыныштық нүктесі) (1.4), тұйық қисық – периодтық 

шешімге, ал тұйықталмаған-периодтық емес шешімге сәйкес келеді. 

Жүйенің тепе-теңдік жағдайы (1.4) жүйенің шешімімен болады: 

 

{
       
        

     (1.5) 

 

Жүйе (1.4) егер жүйенің матрицасын анықтаушы болса, тепе-теңдіктің 

жалғыз нөлдік жағдайына ие: 

 

     |
  
  

|           

 

Егер detA=0 болса, онда тепе-теңдіктің нөлдік жағдайынан  басқалар да 

бар, себебі бұл жағдайда (1.5) жүйенің шексіз көптеген шешімдері бар. 

Фазалық траекториялардың сапалы мінез-құлқы (тепе-теңдік 

жағдайының типі) жүйенің матрицасының меншікті санымен анықталады. 

Жүйе матрицасының өз сандарын табамыз, теңдеуді шешеміз: 

 

                      (1.6) 

 
          (матрицаның ізі) және ad-bc=detA екенін байқаймыз. 

Deta=0 болған жағдайда тыныштық нүктелерінің жіктелуі 1.1 кестеде 

келтірілген. 

 

1.1 кесте 

Теңдеудің түбірі  Тыныштық нүктесінің түрі 

       заттық, бір белгі 

(       ) 

Торап 

       заттық, бірнеше белгі 

        

Ершік 

       кешенді             Фокус 

        кешенді             Орталық 

 

1.1-кестеде келтірілген фазалық портреттерден      (
   

 
)
 
және 

       тәуелділіктері бифуркациялық болып табылады және сапалы әр 

түрлі фазалы портреттері бар үш аймаққа жазықтықты (    ,    ) 

сындырады. 1.9 суретте қалың сызықтармен бифуркациялық шекаралар 

белгіленген және пайда болған облыстарда фазалық портреттер келтірілген. 
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ТТ-тұрақсыз түйін; ТТ-тұрақты түйін; ТФ-тұрақсыз фокус; ТФ-тұрақты 

фокус. 

 

1.9 сурет – Жүйенің фазалық портреттерінің А матрицасының ізінен және 

анықтаушысынан тәуелділігінің сипаты (1.6) 

 

Әдебиеттерден жазықтықтағы кез келген (қарапайым) сызықтық жүйе 

жүйелердің біреуіне сапалық жағынан сәйкес келеді, олардың он фазалық 

портреттері 1.10 суретте көрсетілген және сызықтық жүйелердің алгебралық 

типтері болып табылады. 

 

 
а) тұрақты; b) орталық; c) ершік; d) тұрақсыз. 

 

1.10 сурет – Сызықтық жүйелер үшін фазалық портреттердің әртүрлі сапалы 

түрлері 

 

1.6.3 Көп мақсатты  жүйенің күйі. 

Көп мақсатты (көп процесті) жүйеде процесс бес негізгі күйдің бірінде 

болуы мүмкін (1.11 сурет): басталу, дайындық, орындалу, күту, аяқтау. 
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1. Басталу

2. Дайындық 3. Орындалу

5. Аяқтау4. Күту

 
 

1.11 сурет – Процесс күйлерінің классикалық сұлбасы 

 

Орындау-процесс барлық қажетті ресурстарға ие және процессормен 

тікелей орындалатын процестің белсенді жағдайы; 

Күту-процестің пассивті жағдайы. Процесс блокталған, ол өзінің ішкі 

себептері бойынша орындала алмайды, ол кейбір оқиғаны жүзеге асыруды 

күтеді, мысалы, «енгізу-шығару» операциясын аяқтау, басқа процестен хабар 

алу, оған қажетті ресурсты босату; 

Дайындық -сондай-ақ процестің пассивті жағдайы, бірақ бұл жағдайда 

процесс оған қатысты сыртқы жағдайларға байланысты блокталады: процесс 

ол үшін талап етілетін барлық ресурстарға ие, ол орындауға дайын, бірақ 

процессор басқа процесті орындаумен айналысады. 

Өмірлік цикл барысында әрбір процесс осы операциялық жүйеде іске 

асырылатын процестерді жоспарлау алгоритміне сәйкес бір күйден екіншісіне 

ауысады. Процесс күйлерінің типтік бағандары 1.12 суретте. 

Бір процессор жүйесінде орындау бір ғана процесс болуы мүмкін, ал 

әрбір жағдайда күту және дайындық – бірнеше процесс болуы мүмкін, бұл 

процестер күтетін және дайын процестерге сәйкес кезектерді құрайды. 

Процестің өмірлік циклі дайындықтан басталады, онда процесс орындауға 

дайын және өз кезегін күтеді. Активтендіру кезінде процесс орындау 

жағдайына ауысады және ол процессорды өзі босатқанша, қандай да бір 

оқиғаның күту жағдайына ауысып, немесе процессордан күшпен 

«ығыстырылады», мысалы, осы процеске бөлінген процессорлық уақыттың 

квантының таусылуы салдарынан болады. Соңғы жағдайда процесс 

дайындыққа қайтарылады. Осы жағдайға процесс күтілетін оқиға орын 

алғаннан кейін күту күйінен өтеді. 
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1. Дайындық 2. Орындалу

3. Күту

 
 

1.12 сурет – Үш күйдің моделі 

 

ОЖ-да процестің бір күйден екіншісіне өту уақыты детерминациялануы 

тиіс. Уақытты бақылау функциялары (deadline) жоспарлаушыға жүктеледі. 

Процестерге операциялар. 

Процестерге келесі операцияларды жүргізуге болады: 

1) Процесс жасау – бұл туу жағдайынан дайындық жағдайына ауысу. 

2) Процесті жою – орындау күйінен «өлім» күйіне көшу. 

3) Процесті қалпына келтіру – дайындық жағдайынан орындау 

жағдайына көшу. 

4) Процестің басымдығын өзгерту – орындаудан дайындыққа көшу. 

5) Процесті блоктау – орындау күйінен күту күйіне өту. 

6) Процесті ояту – күту жағдайынан дайындық жағдайына ауысу. 

7) Процесті іске қосу (немесе оны таңдау) – дайындық жағдайынан 

орындау жағдайына ауысу. 

Операциялық жүйе процесін құру үшін қажет: 

1) Процеске атау беру. 

2) Процесс туралы ақпаратты процестер тізіміне қосу. 

3) Процестің басымдығын анықтау. 

4) Процесті басқару блогын қалыптастыру. 

5) Процеске қажетті ресурстарды беру. 
 

Процесс иерархиясы. 

Процесс еш жерден басталмайды: оны қандай-да бір процесс бастауы 

керек. Басқа процеспен іске қосылған процесс бала (child) процесс немесе 

ұрпақ деп аталады. Жаңа процесті іске қосқан процесс ата – ана (parent) деп 

аталады. Әрбір процестің екі атрибуты бар – PID (Process ID) – процесс 

идентификаторы және PPID (Parent Process ID) – ата-аналық процесс 

идентификаторы. 

Процестер «ағаш» түрінде иерархияны құрады. Ең басты ата-бабамыз, 

яғни осы ағаштың шыңында тұрған процесс-init (PID=1) процесі. 

 

1.7 Процестерді сәйкестендіру 

 

Әдетте ұйым 6-дан 40-қа дейін және одан да көп түрлі бизнес-

процестерді жүзеге асырады. Осыған байланысты барлық процестер 
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сәйкестендірілуі тиіс. Идентификация аралық нәтижелердің де, әрбір бизнес-

процестің қорытынды (шығу) нәтижесінің де және оның барлық кіші 

процестерінің тиісті сапасын қамтамасыз ету мақсатында процестерді 

кейіннен басқару үшін қажет. 

Кез келген процесті сәйкестендіру үшін алдымен оны сипаттау қажет. 

Бұл ретте көрсету ұсынылады: 

  процестің толық атауы; 

  процесс коды; 

  процесті анықтау, яғни процестің мәнін, мазмұнын келтіру; 

  процестің мақсаты; 

  процесс функциясы; 

  басқа процестер қатарында процесс орны; 

  блок-сұлба немесе алгоритм түрінде процесті орындау тәртібі; 

  процесс иесін атау-стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыратын және 

процесті ресурстық қамтамасыз етуге жауапты тұлға; 

  процесс жетекшісін (менеджерін) атаңыз — жедел (ағымдағы) 

жоспарлау, процесті жүргізу және жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу 

үшін жауапты тұлға; 

  процесс нормативтері; 

  процесс кірісі; 

  процесс шығару; 

  ресурстары; 

  өлшеуге, бақылауға және басқаруға жататын процестің өлшенетін 

параметрлері; 

 процесс тиімділігінің жоспарлы көрсеткіштері және басқа да 

сипаттамалар. 

Барлық жүзеге асырылатын процестерді сипаттағаннан кейін оларды 

жіктейді. Ресми сыныптауышын тізбесін айқындаудың үлгілік процестерді 

жоқ. Сондықтан өндіруші өзінің бизнес-процесіне қандай процестер 

қатыстырылғанын өзі анықтайды,оларды жіктейді және алынатын 

нәтижелердің (шығулардың) сапасына әсер етуге қатысты маңыздылығы 

бойынша ранжирлейді. Олардың сапасы мен шығу сапасына қатысты 

процестерге қойылатын жалпы талаптар МЕМСТ Р ИСО 9001-2001 

тұжырымдалған. 

Процестерді саралау негізгі, яғни қызметтің (бизнес-процестің) 

нәтижесіне барынша әсер ететін маңызды процестерді орнатуға мүмкіндік 

береді. 

Негізгі процестерден басқа, сондай-ақ сыни процестерді анықтау 

орынды. Технологиядан ауытқуы бизнес-процесс нәтижесінің нашарлауына 

әкелетін процестер сыни болып табылады. Демек, бизнес-процесті, сондай-ақ 

оны құраушы процестерді басқару кезінде басты және сыни процестерге 

(операциялар, рәсімдер және т.б.) ерекше назар аударылуы тиіс. 
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Осылайша, процестерді сәйкестендіру-кірулерді шығуларға және осы 

үшін қажетті ресурстар мен басқару әсерлерін қайта құру жөніндегі қызмет 

түрлерінің құрамы мен жиынтығының мазмұнын айқындауға қатысты оларды 

орындау талаптары мен ережелерін айқындайтын құжатталған рәсім. 

Процесті сәйкестендіру процестің іске асырылуының (өнімінің) Шығыс 

көрсеткіштеріне әсер ететін барлық кіріс элементтері, қажетті ресурстар, 

басқару әсерлері мен оларға тән көрсеткіштер (параметрлер мен 

сипаттамалар) туралы бір мәнді және толық түсінік беруді білдіреді. 

Ұйымдағы процестердің өзара байланысын процестердің ландшафты 

түрінде көрсетуге болады. 

Процестердің ландшафты-процестердің схемалық сипаттамасы (1.13 

сурет), олардың іске асырылу реттілігі және өзара іс-қимыл, процестердің 

белгіленген жіктемесіне сәйкес процестердің құрамын көрсететін 

(менеджмент процестері, бизнес-процестер, ресурстар менеджменті 

процестері). 

 

 
 

1.13 сурет – Процесс моделін дайындау үлгісі 

 

Процесті сәйкестендіруді жүргізгеннен кейін, оның басқа процестермен 

өзара байланысын анықтағаннан кейін процестің декомпозициясын (талдау) 

жүргізеді. 
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Процесс декомпозициясы-процесті іске асыру кезінде әртүрлі ішкі 

процестердің (операциялардың) жүйелілігі мен өзара іс-қимылын анықтайтын 

процестің попроцессиялық (операциялық) бейнеленуі. 

Кіші процесс-неғұрлым жоғары деңгейдегі процестің құрамдас бөлігі 

(операция, өту) болып табылатын процесс.  

Процесс декомпозициясының және сәйкестендірудің нәтижелері блок-

сұлба және процесс картасы түрінде ұсынылуы мүмкін. 

 

1.8 Нысан дегеніміз не? 

 

Нысан (лат. objectum-зат): 

  субъектінің (бақылаушының) практикалық немесе танымдық іс-

әрекеті не бағытталғанын білдіретін философиялық санат); 

  бұл адам біртұтас ретінде қабылданатын қоршаған әлемнің кез 

келген бөлігі (зат – телефон, кітап, үстел, мысық; процесс – демалыс, оқу, оқу, 

сапар; құбылыс – найзағай, күн тұтану, қар жауу); 

  бұл адамның ақыл-ой әрекеті нәтижесінде жасалған: өлеңдер, 

музыка, технологиялар, өнім өндіру және т.б.; 

  табиғи құбылыстар-найзағай, кемпірқосақ, күн тұтану, қар жауған; 

  іс-әрекеттің тұтастығымен, жай-күйімен, мінез-құлқымен, 

ұқсастығымен сипатталады; 

  объектінің атауы, маңызды қасиеттері, объектінің мақсаты және 

басқа объектілермен қатынасы сипатталады; 

  қасиеттер, әдістер, оқиғалар жиынтығы болып табылады; 

  нақты нысан шексіз күрделі, сондықтан оны жүйе ретінде 

қарастыруға болады. 

Философия пәні мен объектісі. 

Философия объектілері: 

1) әлемді біртұтас деп қарастырады, бұл жалпы әлемге көзқарас; 
2)  жеке заттар олардың қасиеттері мен қатынастары. Процестері. 

Құбылыстар. 

Философия пәні материалдық әлемнің және адам ойлауының барлық 

салаларында қолданылатын болмыстың заңдары, қасиеттері мен формалары 

болып табылады. 

Философияның негізгі әдістері (философиялық зерттеу жүзеге 

асырылатын жолдар, құралдар): 

3)  диалектика; 

4)  метафизика; 

5)  синергетика.  

 

1.8.1 Объектінің қасиеттері. 

Объектінің қасиеті оның ерекшеліктерінің көрінісі болып табылады. 

Объекті келесі қасиеттерге ие: 
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1) Маңызды – адам үшін маңызды (апельсин – дәмді және пайдалы). 

2) Маңызды емес – адам үшін маңызды емес (апельсин – дөңгелек және 

қызғылт). 

3) Нақты мәндер – сапалық (сан емес) маңызы бар параметрлер – 

белгілер және сандық мәндер. 

4) Нақты емес, субъективті (эмоционалдық) мәндер. 

 

1.8.2 Әрекет объектінің сипаттамасы ретінде. 

Объектілер іс-әрекеттерді дербес немесе басқа нысандардың әсерімен 

орындай алады. Егер әрекетті орындауға екі объект қатысса, онда біреуі 

әрекет жасайды, екіншісі оның әсерін сезінеді. Әрекет-нысанның жағдайын 

өзгерту. 

Күй-объектінің барлық немесе кейбір қасиеттері мәндерінің үйлесімі 

және объектінің мінез-құлқының жиынтық нәтижесі: объект болуы мүмкін 

тұрақты шарттардың бірі; кез келген уақытта объект статикалық немесе 

динамикалық күйде болуы мүмкін. 

Объектілер арасындағы қатынастар: 

 объект-объект; 

 объект - көптеген объектілер; 

 көптеген объектілер – көптеген объектілер. 

Байланыс дегеніміз  бір объектінің параметрлерін өзгерту кезінде басқа 

объектінің параметрлерінің өзгеруіне әкелетін объектілер арасындағы 

қатынастар. 

Объект туралы ақпарат пайдалы, түсінікті, өзекті, толық және дұрыс 

болуы тиіс. 

 

1.8.3 Объектілердің мысалдары. 

Зерттеу объектісі-проблемалық жағдайды туындататын және зерттеу 

үшін таңдалған жүйе, процесс немесе құбылыс. 

Зерттеу пәні-зерттеуші зерттеу үшін алған процестің немесе 

құбылыстың бір бөлігі, тұтас және оның жекелеген жақтары арасындағы 

аспектілер мен қатынастар. 

Нысан әрдайым пәннен кең мағынада қолданылады. 

Жобалау объектісі – техникалық, ақпараттық, экономикалық, саяси, 

әлеуметтік-табиғи және т. б. әзірлеуге және іске асыруға берілетін кез келген, 

уақыт пен кеңістікпен шектелген жүйе. 

Ақпараттық объект  бұл логикалық байланысқан ақпараттың 

жиынтығы; объектілердің (заттардың, тірі тіршіліктердің, құбылыстардың, 

оқиғалардың) сипаттамасы болып табылады. Объектінің сипаттамасын 

әртүрлі материалдық тасығыштарда – қағазда, магниттік, электрондық, 

лазерлік тасығыштарда сақтауға болады. 

Компьютерлік объект  файлдар мен папкалар, файл өлшемі, 

операциялық жүйе объектілері. 
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Информатика объектілері – ақпарат, ақпараттық процесс, компьютер, 

Орындаушы, алгоритм. 

Басқару объектісі  бұл басқару субъектісі тарапынан басқару әсерін 

қабылдайтын жүйенің басқарылатын буыны 

 

1.9 Жүйе дегеніміз не? 
 

Жүйе (грек тіл. «systema» - бөліктерден, қосылыстардан тұратын бүтін): 

 белгілі бір тұтастықты, бірлікті құрайтын бір-бірімен қарым-қатынаста 

және байланыста болатын көптеген элементтер;  

 бұл өзара байланысты бөліктерден (элементтерден) тұратын және 

біртұтас  күрделі объект. Кез келген жүйенің белгілі бір міндеті (функциясы, 

мақсаты) бар; 

 жүйенің құрамында элементтер мен кіші жүйелер бар, ал жүйенің 

құрылымы байланыс пен байланыс тәртібін құрайды; үлкен жүйенің 

(жүйенің) элементі болуы мүмкін. 

Жүйе, элемент, құрылым. 

Жүйе-бір-бірімен тұрақты байланыстағы және тұтастықты құрайтын 

элементтердің жиынтығын білдіретін философиялық санат. 

Элемент (лат . elementum-элемент) - басқа ұқсас бөліктермен қатар, 

кейбір бүтін бөлік, мысалы, жүйе немесе жиынтық. 

Құрылымы: оның элементтері арасындағы тұрақты өзара 

байланыстардың бірлігі, сондай-ақ осы өзара байланыстардың заңдары 

ретінде әрекет ететін тұрақты жүйені ұйымдастырудың құрылымы мен ішкі 

нысаны;  іс жүзінде  барлық объектілер мен жүйелердің ажырамас атрибуты. 

Мазмұны мен формасы. 

Мазмұны-зат немесе құбылысты құрайтын элементтер жиынтығы. 

Форма-заттың немесе құбылыстың пайда болатын элементтердің 

салыстырмалы тұрақты қатынастары мен байланыстарының жиынтығы. 

 

1.9.1 Жүйелердің жіктелуі. 

Пән саласы бойынша: 

 экологиялық жүйе-бұл адамның өмір сүруінің барлық материалдық 

әлемі; 

 физикалық жүйелер денелер мен өрістердің әртүрлі өзара 

әрекеттесуін қамтамасыз етеді; 

 химиялық жүйелер табиғатта заттардың үздіксіз алмасуын, олардың 
өзгеруін жүзеге асырады; 

 биологиялық жүйелер барлық ағзалар мен олардың жекелеген 

мүшелерінің тіршілік әрекетін үйлестіреді; 

 әлеуметтік жүйелер – бұл адам (қоғам, мемлекет, отбасы және т. б.) 

өмір сүретін шынайы әлем.); 
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 жасанды жүйелер-бұл адамның ғылыми-техникалық прогрестің 

нәтижесінде жасаған жүйелері.  

Қасиеттері бойынша: 

  динамикалық (статикалық) – шығуы тарихына байланысты (емес); 

  детерминирленген (стохастикалық) – қайталану бар (жоқ), 

кездейсоқтық жоқ (бар); 

  сызықтық (сызықсыз)); 

  стационарлық (стационарлық емес) – уақыт параметрлерінің өзгеруі 

жоқ (бар); 

 дискретті (үздіксіз) – жүйенің шығысы дискретті уақытта өзгереді. 

 

1.9.2 Жүйелердің қасиеттері. 

Кез келген жүйенің басты қасиеті  «жүйелік әсердің» (эмердженттілік 

принципі) пайда болуы, яғни элементтерді жүйеге біріктіру кезінде жүйеде 

элементтердің ешқайсысына жеке ие болмаған жаңа қасиеттер пайда болады. 

Жүйелердің жалпы қасиеттері: 

  мақсатқа лайықтылығы-жүйенің мақсаты, функциясы, міндеті; 

  тұтастық-элементтер мен жалпы жүйе арасындағы тұрақты өзара 

тәуелділік;  

  оқшаулану-оны құрайтын жүйе мен элементтерді бөлек қарау 

мүмкіндігі; 

  тұрақтылық-жүйенің жұмыс істеу қабілеті және сыртқы қоздырғыш 

әсерлерге сезімтал болмауы; 

  бақылау-жүйенің барлық кірулері мен шығулары басқарылады және 

бақыланады; 

  бөлу – талдау мақсатында жүйе шартты түрде жеке элементтерге 

бөлінуі мүмкін; 

  агрегаттау – бірнеше жүйені біртұтас жүйеге біріктіру; 

  құрылымдылық – (жинақылық) - бұл ішкі реттеу, жүйе 

элементтерінің өзара іс-қимылының келісімділігі, жүйе элементтері 

арасындағы байланыстың белгілі бір құрылымы. 

Құрылым айқындауы мүмкін: 

а) элементтердің кеңістіктікте өзара орналасуы (тізбек, сақина, жұлдыз, 

желі); 

б) элементтердің қатаң иерархиясы немесе бағыныштылығы 

(иерархиялық жүйелер); 

в) оқиғалар немесе процестер жүйесіндегі хронологиялық жүйелілік 

(сызықты, тармақталатын, циклдік құрылым). 

  иерархиялық - жүйеде деңгейішілік және деңгейаралық 

қақтығыстарды тудыратын бірнеше деңгейлер мен тиісті деңгейлердің 

мақсаттарына қол жеткізу тәсілдерінің болуы; 

  байланыс – бұл жүйе процесіндегі объектілер мен қасиеттерді тұтас 

біріктіретін нәрсе. Жүйенің элементтері арасында жүйенің интегративті 
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сапасын анықтайтын байланыс бар. Жүйенің элементтері арасындағы 

байланыстар жекелеген элементтердің сыртқы ортамен байланысына 

қарағанда неғұрлым қуатты болуы тиіс; 

  көпфункционалды бұл икемділік, бейімделу, өміршеңдік 

қасиеттерінде көрінетін белгілі бір құрылымдағы көптеген функцияларды іске 

асыруға үлкен жүйенің қабілеті; 

  икемділік - бұл ішкі жүйелердің жұмыс істеу жағдайына немесе 

байланысты қызмет ету мақсатын өзгерту қасиеті; 

  бейімделу-жұмыс істеу жағдайларын өзгерту кезінде жұмыс істеу 

мақсатының өзгеруі; 

  сенімділік – бұл жүйенің берілген сапа параметрлерімен белгілі бір 

уақыт кезеңінде берілген функцияларды іске асыру қасиеті; 

 қауіпсіздік-бұл жүйенің техникалық объектілерге, персоналға, 

қоршаған ортаға өзінің жұмыс істеуі кезінде жол берілмейтін әсер етпеу 

қабілеті; 

  орнықтылық - бұл жүйенің белгілі бір шектеулерге немесе 

рұқсатнамаларға сыртқы орта параметрлерін шығару кезінде өз 

функцияларын орындау қасиеті; 

  осалдық-сыртқы және (немесе) ішкі зақымдау факторларының әсер 

етуі кезінде зақым алу қабілеті; 

  өміршеңдік-бұл жүйе элементтерінің істен шығуы және (немесе) 

зақымдануы кезінде жұмыс істеу мақсатын өзгерту қабілеті. 

 

1.9.3 Жүйенің түрлері. 

Ақпараттық жүйе  бұл автоматтандырылған процестерден, техникалық 

және бағдарламалық құралдардан, құрылғылар мен қызметкерлерден тұратын, 

белгіленген қажеттіліктер мен мақсаттарды қанағаттандыру мүмкіндігі бар 

кешен. 

Техникалық жүйе  бұл адамның (қоғамның) тиімділігін арттыруға 

арналған және оның құрамдас бөліктерінің ешқайсысы иелік етпейтін, кем 

дегенде бір қасиетке ие, өзара байланысты материалдық бөліктердің 

(элементтердің) жиынтығы. 

Геоақпараттық жүйе  бұл нақты әлем объектілерін, сондай-ақ біздің 

планетамызда, біздің өміріміз бен қызметімізде болып жатқан оқиғаларды 

картографиялау мен талдауға арналған заманауи компьютерлік технология. 

Автоматтандыру жүйесі  бұл басқарудың автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі, оның басты міндеті қабылданған басқару критерийлеріне 

сәйкес басқарудың технологиялық объектісіне басқару әсерлерін әзірлеу және 

іске асыру. Автоматтандыру жүйесі технологиялық жабдықты, өлшеу 

техникасы құралдарын, автоматтандыру құралдарын, жедел персоналды 

(операторлар, технологтар, диспетчерлер) қамтиды, олар нақты уақыт 

ауқымында өзара іс-қимыл жасай отырып, берілген алгоритмдер бойынша 

технологиялық процесті басқарады. 
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Жүйенің жай-күйі, оның қасиеттері уақыт пен кеңістікте тұрақты (зат 

пен энергия ағындары жоқ), тепе-тең деп аталады. 

Тепе-тең (квазистатикалық) жүйе параметрлердің шексіз аз өзгеруі 

салдарынан бірқатар тепе-тең күйден үздіксіз өтетін процесс болып табылады. 

Шексіз баяу өтеді. 

Тепе- теңсіз  (тұрақсыз) жүйе параметрлердің соңғы өзгеруі салдарынан 

тепе-теңдік күйінен шығатын процесс болып табылады, одан кейін оған 

қайтып оралуға ұмтылады. 

Нақты табиғи және технологиялық жүйелер тең емес. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Процесс дегеніміз не? 

2. Сапа дегеніміз не? 

3. Технология дегеніміз не? 

4. OLAP-технология. 

5. Ақпараттық технология. 

6. Ақпараттық технологиялардың жіктелуі. 

7. Ақпараттық технологиялардың негізгі құралдары. 

8. Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиялары. 

9. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

10. Процестердің қасиеттері. 

11. Процестің негізгі сипаттамалары. 

12. Процестердің түрлері. 

13. Процестер жағдайы. 

14. Көпмақсатты жүйедегі процесс. 

15. Процесстегі операциялар. 

16. Процестер иерархиясы. 

17. Процестерді идентификациялау. 

18. Сыни процестер. 

19. Объектілердің қасиеттері. 

20. Объектілердің мысалдары. 

21. Жүйелердің қасиеттері. 

22. Жүйелердің түрлері. 

 

  



39 
 

2 Ұйым процесс, жүйе және құбылыс ретінде 

 

«Ұйым» термині латын тілінен шыққан «organizo» – мен үйлесімді 

көріністі мәлімдеймін, оны ұйымдастырамын. 

Ұйымның философиясы-бұл ұйым ішіндегі принциптердің, моральдық 

және әкімшілік нормалар мен персоналдың өзара қарым-қатынастары 

ережелерінің жиынтығы, барлық персонал қабылдайтын және ұйымның 

жаһандық мақсатына бағынатын құндылықтар мен наным-сенімдер жүйесі. 

С.И. Ожегов бойынша «ұйым» деген семантикалық ұғым бір жағынан 

ұйымшылдықты, жоспарлы жақсы, ойластырылған құрылғыны, ішкі тәртіпті, 

екінші жағынан – қоғамдық бірлестікті немесе мемлекеттік мекемені 

білдіреді.  

Ұйымның миссиясы («ұйымның ұраны», «ұйымның философиясы», 

«ұйымның идеологиясы», «іскерлік ұстанымы») – бұл ұйымның ұзақ мерзімді 

кезеңдегі сөздік түрінде негізгі әлеуметтік мәні бар функционалдық мақсаты. 

Миссиясы (ағылш. mission)  стратегиялық басқарудың негізгі 

ұғымдарының бірі. 

 

2.1 Ұйым процесс ретінде 

Ұйым процесс ретінде-бұл: 

  жоғары сапалы өнім шығаруды қамтамасыз ету, өндірістік қорлар 

мен еңбек ресурстарын жақсы пайдалану негізінде жоғары еңбек өнімділігіне 

қол жеткізу мақсатында еңбекті өндірістің заттай элементтерімен біріктіру 

нысаны мен тәртібі; 

  процестерге ретке келтіруді енгізу және олардың тиімділігін арттыру 

мақсатында бөлшектер мен элементтер арасындағы өзара байланысты құру 

немесе жетілдіру жөніндегі қызмет.  Мысалы: еңбекті ғылыми ұйымдастыру, 

оқу процесін ұйымдастыру; 

 тұтас бөліктердің арасында білім алуға және өзара байланысты 
жетілдіруге әкелетін іс-қимылдар жиынтығы. Еңбек туралы заңдармен, іс 

жүргізу және қылмыстық кодекстермен реттеледі. 

Процестерді ұтымды ұйымдастыру принциптері: 

 ағындық (конвейер); 

 ырғақтық; 

 келісімділік (жоспар бойынша); 

 параллельдік; 

 үздіксіз (барлық операциялар орындалуы тиіс); 

 ресурс қоры; 

 үнемділік және тиімділік. 

Ұйым процесс ретінде бөлінеді: 

 кездейсоқ және мақсатты; 

 тізбекті және параллельді; 

 бағытталған және бағдарламаланатын; 
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 уақытша және тұрақты; 

 орнатылған және күтілген; 

 жалпы және ішінара. 
Кез келген ұйымда мынадай негізгі процестер іске асырылады            

(2.1 сурет): 

1) Сыртқы ортадан ресурстар алу. 

2) Өнім өндіру. 

3) Өндірістік өнімді сыртқы ортаға беру. 

Ұйымның мақсаты процесс ретінде ұйымда қабылданған даму процесін 

көрсетеді, мысалы, «клиенттердің сапалы өнімге деген мүдделері мен 

қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру». 

 

Басқару процесстері

Сыртқы ортадан 
ресурстар алу

Өнім өндіру
Өндірстік өнімді 

сыртқы ортаға беру

Демеуші 
процесстер

 
 

2.1 сурет – Ұйым процестері 

 

2.2 Ұйым жүйе ретінде 

 

Ұйым жүйе ретінде-бұл: 

 тірі организм, қоршаған ортамен үнемі ақпарат пен энергия 

алмасады; 

 элементтері бір-бірімен және сыртқы институттармен өзара 

әрекеттесетін ашық жүйе; 

 бір-бірімен байланысты және өзара тәуелді элементтердің жиынтығы 

болып табылады.; 

 негізгі элементі адам болып табылатын әлеуметтік жүйелердің 
түрлері; 

 ұйымдастыру жүйелерінің үлкен класына жатады: ол адамдардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін белгілі бір жоспар бойынша адам 

жасайтын материалдық, жасанды жүйе болып табылады. 

Ұйым жүйе ретінде заңдар бойынша өмір сүреді:  

1) Гомеостаз – әрбір жүйе қандай болса да өз жағдайын сақтауға 

тырысады. 
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2) Даму – әрбір жүйе оқиғалар мен кезеңдердің дәйекті ауысуын 

қамтитын өзінің өмірлік циклінен өтуі тиіс. 

Ұйымның өмірлік циклі-ол өмір сүру кезеңінде өтетін даму кезеңдерінің 

жиынтығы. Уақыт ішінде белгілі бір күй тізбегі бар болжамды өзгерістер 

циклі.  

Ұйым өтетін айқын кезеңдер бар екенін және бір кезеңнен екіншісіне 

өту кездейсоқ емес, болжамды болып табылатынын көруге болады. 

Басшының міндеті-нақты ұйымның бір кезеңнен екіншісіне өту 

себептерін түсіну. Бұл ауысу алдын ала жоспарланды ма немесе сыртқы 

ортада болып жатқан өзгерістерге реакция болып табылады ма? 

Ұйым қоршаған орта ретінде:  

1) Саяси жүйе – конституциялық негіз, меншік нысаны, заңнама, саяси 

жағдай. 

2) Экономикалық жүйе-өмір сүру деңгейі, капитал, жеткізушілер, 

тұтынушылар, конъюнктура, бағалар. 

3) Әлеуметтік жүйе – әлеуметтік нормалар, этникалық нормалар, 

әлеуметтік көзқарас. 

4) Технологиялық жүйе – ғылымды дамыту, технологияларды дамыту. 

5) Ресурстық жүйе – жұмыс күші, табиғи ресурстар, инфрақұрылым, 

аумақтық жағдай. 

Өмірлік циклдің әрбір кезеңі ерекшеліктерге ие. 

Ұйым қызметінің сыртқы шарттары, сондай-ақ сөздің кең мағынасында 

ресурстарды бөлу үшін жарысатын ұйымдардың жиынтығын білдіретін 

бәсекелес ортаны қамтиды. 

Сондықтан мұндай жүйеде ішкі қызмет ету тетігі және сыртқы ортамен 

байланыс тетігі болуы болжанады. 

Өндірістік жүйе ретінде ұйым (2.2 сурет) ашық жүйе болып табылады, 

өйткені сыртқы ортамен өзара іс-қимыл жасайды (2.3 сурет). Ол ішкі ортаның 

элементтеріне айналады шикізат, энергия, капитал, жұмыс күші, ақпарат және 

т.б. түрінде сыртқы ортадан ресурстарды алады. Алынған ресурстардың бір 

бөлігі белгілі бір технологиялардың көмегімен өңделеді, сыртқы ортаға 

берілетін өнімдер мен қызметтерге айналады. 

Технология
Қоғамның

 қажеттіліктері

Өндіріс 

құралдары

Тұтыныс

заттары

Дайын

 өнім

Ақпараттық 

ресурстар

Еңбек 

ресурстары

Кәсіпорын

 

2.2 сурет – Ұйым өндірістік жүйе ретінде 
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Өнімді өндіру процесінде жаңа құн қалыптасады, яғни қайта өңделетін 

құндылыққа қосу процесі жүреді. Қосылған құн пайдаға бағдарланған кез 

келген ұйымның өмір сүру және даму көзі болып табылады. 

Ұйымның сыртқы ортасы белгісіз және өзгермелі. 

Ұйымдар статика мен динамикаға тән. 

Статика (грекше. Statike-тепе-теңдік)  бұл сыртқы ортада болатын 

өзгерістерге қарамастан ұйымдық жүйенің теңдестірілген жағдайы. Ұйым 

қызметінің барлық көрсеткіштері ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалады. Мұндай 

ұйымдар өзгеріссіз және даму перспективасы жоқ "жүзуде" ұзақ ұстай 

алмайды.  

Динамика (грекше. dynamis-күш)  бұл ұйымдық жүйелердің дамуы және 

оларға қоса берілген әсерлердің (күштердің) ықпалымен жаңа мақсаттарға 

алға қарай жылжуы. Қарқынды дамып келе жатқан ұйымдар үшін өз даму 

қарқынын үнемі арттыруға, жаңа технологияларды игеруге, өнім шығаруды 

ұлғайтуға, шешілетін міндеттер шеңберін кеңейтуге, қосымша пайда алу 

мақсатында жаңа нарықтарды игеруге ұмтылу тән. 

 

Ұйым:
- мақсаттар мен 

мәселелер;
- процесстер;

- сипаттамалар.

Сыртқы орта

Кіріс Шығыс

 
 

2.3 сурет – Ұйым құрылымы жүйе ретінде 

 

Жүйе ретінде ұйымның қасиеттері. 

Ұйым қандай да бір позициялардан өзіне тән қандай да бір қасиеттерге 

ие. 

Біріншіден, ұйым-бұл жүйе, яғни, ұйым үшін жалпы жүйелік қасиеттер 

тән:  

  ашықтық (зат және энергия алмасу мүмкіндігі); 

  өзін-өзі ұйымдастыру және басқару; 

  құрылымдық элементтердің әртүрлілігі; 

  эволюциялық; 

  бейімділік (реакция әсері); 

 біріктіру; 

  эмердженттілік (жеке бөліктердің қосындысына бүтіннің қайшы 

келмеуі) 

  әркелкілік  секіру тәрізді даму); 

  өзін-өзі сақтау; 
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  динамикалық; 

  модельдеу мүмкіндігі. 

Екіншіден, ұйым-бұл әлеуметтік жүйе, яғни, ұйым үшін жалпы 

ұйымдастырушылық қасиеттер тән. 

Үшіншіден, ұйым әрдайым нақты, яғни, қызметтің белгілі бір түріне тән 

ұйымның ерекше қасиеттері орын алады. 

Бұл оған бірқатар ерекше қасиеттерді білдіреді: 

  мақсатқа жету қабілеті; 

  бірегейлігі; 

  кенеттілік; 

  энтропиялық процестерге қарсы тұру қабілеті; 

  өзгермелі жағдайларға бейімделу қабілеті. 

 

2.3 Ұйым құбылыс ретінде 
 

Ұйым құбылыс ретінде компанияның дамуына қатысты дәлелді 

құжаттарға негізделген: бизнес-жоспар, әртүрлі міндеттердің мәтіндері, 

ұрандар мен үндеулер. 

Ұйым құбылыс ретінде-мақсатты орындау үшін нақты элементтердің 

физикалық бірігуі және менеджер қызметінің ортасы болып табылады. 

Әлеуметтік құбылыс ретінде ұйым-белгіленген мақсатқа жету жөніндегі 

қызмет процесінде туындайтын өзара іс-қимыл жасайтын әлеуметтік топтар 

мен олардың арасындағы қарым-қатынастар жиынтығы. Ұйымдағы 

адамдардың өзара іс-қимылы мынадай сипаттамаларға ие күш тудырады: 

 жеке тұлғаның күшінен гөрі мүлдем өзгеше табиғаты бар; 

 ол жеке адамдардың күшінен артық; 

 бұл күш жеке күшке айналған «әлеуметтік», содан кейін осы ұйымға 
жиналған, оны құрған адамдардың мінез-құлқын реттей бастайды; 

 ұйымда бұл күшпен басқаруға болады, оған бағыт беруге болады, 
мысалы, оның көмегімен құруға және оның көмегімен құрылған және қол 

жеткізілген ұйымды бұзуға, соның ішінде ұйымның өзін де жоғалтуға болады. 

Кез келген ұйымның өзінің әлеуметтік құрылымы бар. А. Файолю 

бойынша, кез келген ұйым екі бөліктен тұрады: материалдық организм және 

әлеуметтік организм. Ұйымды басқарудың негізгі проблемасы-оның тиімді 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету. А. Файоль бұл проблеманың шешімін 

ұйымның әлеуметтік және материалдық құрылымының, оның мақсаттарының, 

ресурстары мен қажеттіліктеріне сәйкестігін қамтамасыз ету үшін көреді. 

Ұйымның әлеуметтік құрылымы-бұл ұйымның мақсатын іске асыру 

бойынша өзара іс-қимыл процесінде туындайтын әлеуметтік топтар мен 

олардың арасындағы қарым-қатынастар жиынтығы. 

Ұйымдағы әлеуметтік топтар арасындағы қарым-қатынастар, негізінен, 

қоғамдағы үстемдік ететін әлеуметтік-классикалық қарым-қатынастарға 

негізделеді; сонымен қатар ұйымдағы әлеуметтік топтар арасындағы қарым-



44 
 

қатынастар өзінің ерекшеліктеріне ие. Ұйымның әлеуметтік құрылымы - бұл 

ұйымның мақсаттарын жүзеге асыру үшін өзара әрекеттесу процесінде пайда 

болатын әлеуметтік топтар мен олардың арасындағы қатынастардың 

жиынтығы. 

 

2.4 Өзін-өзі ұйымдастыру 

 

Өзін-өзі ұйымдастыру: 

  сыртқы ерекше әсерсіз (сыртқы жағдайлардың өзгеруі де 

ынталандырушы немесе басушы әсер етуі мүмкін) ішкі факторлар есебінен 

жүйеде бір деңгейдегі элементтерді реттеу процесі); 

  процесс мәні жүйенің табиғатымен (сыртқы факторлардың әсерінен 

емес) түсіндіріледі. Ұйым, егер ол сырттан қосымша әсер етпесе, белгілі бір 

кеңістіктік, уақытша және функционалдық құрылымға ие болса, жүйе ретінде 

өзін-өзі ұйымдастыру деп аталады; 

  ашық жүйелерге тән феномен ретінде және синергетикамен 

зерттеледі; 

  (кең мағынада) – материяны ұйымдастырудың қиыннан неғұрлым 

күрделі және ретке келтірілген түрлеріне қарай табиғаттың даму процесі; 

 (тар мағынада) – ашық тепе-тең емес жүйенің қарапайым реттелмеген 

формалардан неғұрлым күрделі ретке келтірілген формаларға кездейсоқ өтуі; 

  теріс кері байланысқа сүйенетін жүйелердің динамикалық тепе-

теңдігіне қарағанда оң кері байланысқа негізделеді; 

  сыртқы күштердің қатысуынсыз өзін-өзі құру, жетілдіру, молайту; 

 процесс ретінде де, құбылыс ретінде де қарастырылуы мүмкін. Өзін-

өзі ұйымдастыру процесі ретінде ережелер мен рәсімдерді еркін таңдау 

негізінде жүйеде тұрақты байланыстар мен қарым-қатынас жасауға әкелетін 

іс-қимылдар жиынтығын қалыптастыру, қолдау немесе жою болып табылады. 

Өзін-өзі ұйымдастыру құбылысы ретінде бағдарламаны немесе мақсаттарды 

іске асыру үшін қызмет ететін элементтер жиынтығы болып табылады. 

Объектіге байланысты техникалық, биологиялық және әлеуметтік өзін-өзі 

ұйымдастыру болып бөлінеді (2.4 сурет). 

Өзін-өзі ұйымдастыру ерекшеліктері:  

1) флуктуацияның қарқынды өсуі – жаңа құрылымның хабаршысы. 

2) реттелген құрылым кенеттен пайда болады (шекті сипат). 

Өзін-өзі ұйымдастыру шарттары: 

1) жүйе ашық және сырттан энергия мен заттардың ағыны болуы тиіс. 

2) флуктуацияның болуы. Флуктуация арқылы тәртіптің пайда болу 

және күшейту процесі өзін-өзі ұйымдастыру принципі ретінде сипатталады. 

3) ашық жүйе термодинамикалық тепе-теңдік нүктесінен алыс болуы 

тиіс. 

Техникалық өзін-өзі ұйымдастыру процесс ретінде басқарылатын 

объектінің қасиеттерінің өзгеруі кезіндегі іс-әрекет Бағдарламасының 
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автоматты ауысуын, басқару мақсатын немесе қоршаған орта параметрлерін 

(мысалы, зымырандарды өздігінен басу жүйесі, қазіргі заманғы есептеу 

жүйелерінің бағдарламалық ресурстарын өздігінен құру) білдіреді. 

Техникалық өзін – өзі ұйымдастыру құбылыс ретінде-бұл жұмыс істеу 

жағдайларына қарамастан берілген жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ететін 

альтернативті зияткерлік бейімделу жүйелерінің жиынтығы (мысалы, 

байланыс, өрт сөндіру құралдарының қайталанатын құрылғыларының 

жиынтығы және т.б.). Мұндай өзін-өзі ұйымдастыру қандай да бір құрылғы 

істен шыққан жағдайда орын алады. Сол кезде оған басқа қайталаушы 

құрылғы немесе элементтердің өзара іс-қимылының жаңа үлгісі ауысымға 

қосылады. 

 

Өзін-өзі 

ұйымдастыру

Техникалық Биологиялық Әлеуметтік
 

 

2.4 сурет – Өзін-өзі ұйымдастырудың бағыттары 

 

Биологиялық өзін-өзі ұйымдастыру процесс ретінде түрді сақтаудың 

генетикалық бағдарламасына негізделген іс-әрекет болып табылады және 

объектінің соматикалық (дене) құрылысын қамтамасыз етуге арналған. 

Биологиялық өзін – өзі ұйымдастыру құбылыс ретінде тірі табиғаттағы нақты 

өзгерістер (мутациялар).  

Әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру процес ретінде қажеттілік пен 

мүдделердің басымдықтарын, құндылық қондырғыларын, адамның және 

ұжымның уәждері мен мақсаттарын өзгерту жөніндегі іс-әрекеттерді 

қамтитын қоғамдық қатынастарды үйлестіру жөніндегі қызметке негізделген. 

Әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастырудың тасымалдаушылары әлеуметтік 

жауапкершілігі жоғары адамдар болып табылады. Әлеуметтік өзін-өзі 

ұйымдастыру адам сипатының белгісі болып табылады, қайырымдылықпен, 

сезімталдықпен, қарапайымдылықпен, батылдықпен және т.б. қатар ол 

қоғамның моральдық нормаларын тәрбиелеу мен есепке алу есебінен туа 

біткен немесе пайда болған болуы мүмкін. Әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастыру: 

өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі оқыту және өзін-өзі бақылау арқылы жүзеге 

асырылады (2.5 сурет). 
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Әлеуметтік 

өзін-өзі 

ұйымдастыру

Өзін-өзі тәрбиелеу Өзін-өзі оқыту Өзін-өзі бақылау
 

 

2.5 сурет – Әлеуметтік өзін-өзі ұйымдастырудың түрлері 

 

Өзін-өзі ұйымдастыру процестерінің мысалдары: 

 табиғаттағы өсімдіктердің өздігінен тозаңдануы, кристалданудың өсуі, 

өздігінен тербелетін процестер, сұйықтықтың турбулентті ағымы; 

 қоғамда - революциялар, таптар арасындағы қақтығыстар арқылы бір 

таптық жүйеден екіншісіне өту. 

Өзін-өзі ұйымдастыруды жеке коммерциялық компания деп те атауға 

болады, ол мемлекеттен айырмашылығы өзі қызмет түрін, мақсаттарын, 

міндеттерін, құрылымын өзі таңдайды. Жанды және жансыз табиғатта ғана 

емес, сонымен бірге қоғамда болатын эволюциялық қайта құрылулар өзін-өзі 

ұйымдастыру процестерінің дамуына айтарлықтай әсер етеді. Егер 

биологиялық эволюция барысында мұрагерлік және таза генетикалық 

қасиеттер мен факторлардың ауысуы болса, онда әлеуметтік эволюция 

процесінде дағдылар, білім, мінез-құлық ережелері және басқа да әлеуметтік 

тәжірибе беріледі. әлеуметтік-мәдени дәстүрлер. Сонымен бірге биологиялық 

және әлеуметтік өзгерістер қоршаған ортаның жағдайымен анықталады және 

оған тірі организмдердің де, олардың өмір сүруінің әлеуметтік формаларының 

да бейімделуінің нәтижесі болып табылады. 

Өзін-өзі ұйымдастыру процестерінің үш түрін ажыратады: 

жүйенің өздігінен пайда болу процестері (мысалы, бір клеткалы 

организмдерден көп жасушалы организмдердің дамуы); ұйымның белгілі бір 

деңгейін ұстап тұру процестері (мысалы, гомеостаз механизмі (тірі 

организмнің ішкі ортасын тұрақты деңгейде ұстап тұру); жүйені жетілдіру 

және өзін-өзі дамыту процестері (адамның дамуы, әлеуметтік ұйымдар). Егер 

өзін-өзі ұйымдастыру табиғатта ұйымдастыруды жоққа шығарса және бұл 

мағынада ұйымдасумен сәйкес келсе, онда қоғамда сана-сезімі бар адамдар 

жұмыс істейді, өзін-өзі басқару сыртқы санамен, адамдардың санасы мен ерік-

жігерімен басқарылатын болады. 

 

2.5 Синергетика-ашық жүйелердің өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі 

дамыту теориясы 

 

Синергетика (грек. synergetikos-бірлескен, келісілген әрекет):  

  «хаос тәртібі» принципіне бағынатын ашық күрделі жүйелердегі 

элементтердің бірлескен іс-әрекеттерінің әсері туралы оқу; 
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 объектіні күрделі ретінде көрудің жаңа матрицасын анықтайтын, 
сызықтық емес динамикалық ортаның өзін-өзі ұйымдастыру теориясын 

ұсынады; 

 термодинамикалық тепе-теңдіктен алыстағы тірі және жансыз 

табиғаттың әртүрлі құрылымдарын қайта қалпына келтіру, орнықтылық, 

ыдырау және өзін-өзі ұйымдастыру процестерін зерттейтін пәнаралық ғылыми 

бағыт.  

Синергетиканың пайда болуы ғылыми бағыт ретінде 1969 жыл, неміс 

физигі Герман Хакен Штутгарт Университетінде өз дәрістерінде осы терминді 

алғаш рет қолданған. 

Синергетиканың дамуы И. Пригожин (Нобель сыйлығының лауреаты), 

Г. Хакен, С.П. Курдюмов және т.б. атақты ғалымдардың есімдерімен 

байланысты. 

Синергетика негізі-тепе-тең емес процестер термодинамикасы, 

кездейсоқ процестер теориясы, сызықты емес тербелістер мен толқындар 

теориясы. 

Синергетиканың математикалық аппараты сызықты емес 

дифференциалдық теңдеулер теориясы аясында жасалған (осыған байланысты 

«апаттар теориясы», «хаос теориясы» терминдерін жиі қолданады). 

Қазіргі жағдайда синергетика философияның негізгі әдістерінің бірі 

ретінде танылады. Философиялық мағынада синергетика диалектикаға жақын 

және мыналарды қамтиды: 

 барлық заттардың қасиеті арқылы өздігінен қозғалу; 

 сапалы серпіліс жасайды және олардың жүйенің дамуындағы рөлін 
атап көрсетеді; 

 барлық нақты процестердің қайтымсыздығы. 
Синергетиканың негізгі идеялары - өзін-өзі ұйымдастыру, ашық 

жүйелер, сызықтық емес. 

Синергетика кибернетика (Н. Винер, У.Р. Эшби) идеяларын дамытудағы 

және жүйелік талдаудың, соның ішінде жүйелердің жалпы теориясының 

құрылуындағы заманауи кезең деп санауға болады (Л. фон Берталанффи). 

Синергетиканың негізгі түсініктері: 

 өзін-өзі ұйымдастыру; 

 ашықтық; 

 диссипативтілік; 

 сызықтық емес; 

 аттрактор; 

 бифуркация; 

 құбылу; 

 реттілік; 

 хаос; 

 синергия. 
Ашықтық. 



48 
 

Ашықтық - бұл заттар, энергия мен ақпараттың үздіксіз ағып кетуіне 

байланысты белгілі бір күйде ұсталатын жүйелер. Бұл қайтымсыз жүйелер. 

Ашық емес тепе-теңдік жүйесінде тербелістер диссипативті 

құрылымдардың пайда болуына әкеледі - элементтердің үйлестірілген 

әрекеттесуі нәтижесінде микро деңгейдегі құрылымның стихиялық 

туралануы. 

Өздігінен ұйымдасатын жүйелер – бұл жүйелер тепе-тең емес. 

Диссипация (лат. - шашырау) – реттелген қозғалыс энергиясының 

хаостық қозғалыс (жылу) энергиясына ауысуы: 

  ашық жүйелерде паттерндерді қалыптастыру үшін қажет (И. 

Пригожин). Паттерн (ағылш. - pattern) - үлгі немесе мысал, сурет немесе 

өрнек, жүйе немесе құрылым. 

Диссипативтілік: 

  жаңа құрылымдардың өздігінен қалыптасуы, хаостан жаңа тәртіпке 

және ұйымға өтуі мүмкін тепе-тең емес жүйенің ерекше динамикалық жай-

күйі; 

  микроскопиялық процестің сапалы өзіндік макроскопиялық көрінісі. 

Диссипативтік жүйе – бұл термодинамикалық тепе-теңдіктен алыста 

қолданылатын ашық жүйе. Басқаша айтқанда, бұл диссипация (шашырату) 

жағдайында тепе-тең емес ортада пайда болатын тұрақты жағдай. 

Диссипативті құрылымдар: 

  жүйе параметрлерінің сыни мәндерінде сызықтық емес аймақтағы 

тепе-теңдіктен алшақ пайда болуы мүмкін кеңістіктік-уақыттық құрылымдар; 

  біртекті емес диссипативті ортада тұрақсыздықты дамыту 

нәтижесінде пайда болатын тұрақты кеңістіктік біртекті емес құрылымдар; 

  бұл ретте энтропия (реттелмеушілік) өндірісі және энергияның 

сәйкес диссипациясы минималды болады (И. Пригожин). 

. 

Бұл матрицаның үнемділігін, өзін-өзі ұйымдастырудың артықшылығын 

ескереді. 

Диссипативті құрылымның өсуі фракталдар түсінігімен байланысты. 

Басты сипат-ұқсастық (кез келген кіші фрагмент ірі бөлікке және жалпы 

объектіге ұқсас). 

Сызықты емес. 

Өзін-өзі ұйымдастыруға қабілетсіз тұрақты және тепе-тең емес 

жүйелерден айырмашылығы сызықты емес  жүйелер ортаға әсер етеді, ортада 

жүйенің өзінде өзгерістер тудыратын жағдайлар жасалады. 

Сызықты емес: 

  (тар мағынада) - бірнеше сапалы әртүрлі шешімдері болуы мүмкін 

сызықты емес теңдеулермен сипатталатын процестерді білдіретін ұғым. 

 (кең мағынада) – жүйенің эволюциясының мүмкін жолдарының 

көпнұсқалы, баламалы және қайтымсыз екендігін көрсету. 

Аттрактор (ағылш. attract – тарту, тарту):  
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 динамикалық жүйенің фазалық кеңістігінің ықшам жиынтығы, оның 
белгілі бір төңіректегі траекториялары уақыт шексіздігіне қарай бейім 

 бұл жүйенің салыстырмалы тұрақты жағдайы, оның бағыты бойынша 
сызықсыз орталарда өзін-өзі ұйымдастыру процестері өтеді; 

 бифуркация нүктесінен кейін мүмкін болатын даму траекториясының 
көптеген жиынтығын өзіне тартады; 

 ол уақыт өте келе ұмтылатын динамикалық жүйенің көптеген күйлері 
(дәлірек-фазалық кеңістіктің нүктелері). 

Егер жүйенің жағдайын бейнелейтін фазалық нүкте аттрактор аймағына 

кірген болса, ол оны ешқашан тастап кетпейді. 

Нүктелі аттрактор-бірінші өлшемдегі аттрактор, бұл ерштік нүкте. 

Энергияның барлық түрлері тепе-теңдікте болады, ол осы немесе басқа күш 

энергияны бір бағытта немесе басқа бағытта басқарады және бағыттайды.  

Аттрактордың келесі түрі-тұйық сызық қисығы бар шекті цикл. Мұндай 

аттрактордың мысалы-үйкеліс күші әсер етпейтін маятник.  

Оғаш аттрактор-фазалық портреті кездейсоқ жүріп жатқан кейбір 

шектеулі аймақ болып табылатын аттракторлардың бір түрі. И. Пригожинге 

сүйене отырып, , оғаш аттракторды «хаос» деп атауға болады. Оғаш аттрактор 

геометриялық фрактал болып табылады. 

Фрактал (лат. fractus-ұсақталған, сынған, сынған) - математикалық 

жиын, өзіндік қасиетке ие, яғни әртүрлі өлшеу шкалаларындағы біртектілік. 

Математикада фракталдар деп Евклид кеңістігіндегі бөлшек метрикалық 

өлшемдегі көптеген нүктелер түсінеді (Минковский немесе Хаусдорф 

мағынасында). 

Бифуркация (лат. bifurcus «бөлінген»): 

  олар тәуелді параметрлердің өзгеруі кезінде әртүрлі объектілердің 

әртүрлі сапалы қайта құрулары немесе метаморфоздары; 

  бұл күрделі жүйенің эволюция жолдарының тармақталу нүктесі: 

бифуркация нүктесін өтіп, жүйе одан әрі дамытудың мүмкін бағыттарының 

бірін  «таңдайды»; 

  (биологияда) тітіркену, бірдеңені екі тармаққа бөлу; 

 (механикада, динамикада) белгілі бір нүктеде жүйенің қозғалыс 
траекториясында тарамдау немесе оның параметрлерінің аз өзгеруі кезінде 

динамикалық жүйенің қозғалысында жаңа сапаны сатып алу. Бифуркация 

теориясының негізін ХХ ғасырдың басында француз математигі А. Пуанкаре 

және орыс математигі А. М. Ляпунов салған. Қазіргі уақытта бифуркация 

теориясы физикада, химияда, биологияда және т.б. пәнаралық ғылымдарда 

қолданылады. 

Бифуркация нүктесі және оның қасиеттері. 

Бифуркация нүктесі-жүйе флуктуацияларға (тербелістерге) қатысты 

тұрақсыз болатын және белгісіздік пайда болатын жүйенің сыни жағдайы: 

жүйенің жай-күйі хаостық бола ма немесе ол реттіліктің жаңа, неғұрлым 

сараланған және жоғары деңгейіне ауыса ма. 
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Бифуркация нүктесінің қасиеттері: 

B бифуркация нүктесінде бірнеше аттрактор нүктелері бар (тұрақты 

жұмыс режимінде), олардың біреуі жүйеге түседі, бұл жүйе қандай 

тартқышты алатындығын  алдын-ала болжау мүмкін емес; бифуркация нүктесі 

қысқа уақытқа жұмыс істейді және ұзақ даму режимдеріне ие болады. 

Термодинамикалық жағдайдың өзгермейтіндігін көрсететін диаграмма. 

Диаграммадағы жолдар жүйенің әр түрлілігін білдіреді. В нүктесі – 

бифуркация нүктелерінің бірі. 

 

 
 

2.6 сурет – Бифуркациялық диаграмма 

 

Флуктуация (лат. fluctuatio-мазасыз қозғалыс) - физикалық шаманың 

орташа мәнінен кездейсоқ ауытқуы. 

Флуктуацияға кездейсоқ факторларға байланысты кез келген физикалық 

(қана емес) шамалар жатады. Флуктуациялардың сандық сипаттамасы 

математикалық статистика және ықтималдықтар теориясы әдістеріне 

негізделген. 

Х шамасын флуктуациялау өлшемі оның дисперсиясы σ_x^2, яғни 

орташа мәннен х шамасын ауытқуының орташа квадраты болып табылады: 

 

  
      ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    

 

Флуктуациялардың эквивалентті өлшемі квадраттық дисперсияның 

түбіріне тең орташа квадраттық ауытқу немесе δ=σ_x/x тең оның 

салыстырмалы шамасы болып табылады. 

Ашық сызықтық емес орталарда бифуркация нүктесінде кездейсоқ аз 

әсер ету флуктуация тудырады, сапалы жаңа нәтижеге әкелуі мүмкін. 

Кездейсоқ конструктивтік бастама болады. 

Электрлік флуктуациялар – (ЭФ) - электр тізбектеріндегі және байланыс 

желілеріндегі потенциалдардың, токтардың және зарядтардың хаостық 

өзгерістері. ЭФ заряд тасығыштардың жылу қозғалысымен, электрдің 

дискретті табиғатымен шартталған заттағы физикалық процестермен, сондай-
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ақ тізбектер сипаттамаларының кездейсоқ өзгерістерімен және 

тұрақсыздығымен байланысты. ЭФ тізбектердің пассивті элементтерінде, 

белсенді элементтерде (электрондық, иондық және жартылай өткізгіш 

(құралдарда), сондай-ақ радиотолқындардың таралуы болатын атмосферада 

пайда болады. 

Реттілік: 

 үйлесімді, күтілетін, болжамды күй немесе бір нәрсенің орналасқан 
жері; 

 кез келген қызмет саласын нақты және айқын ұйымдастыру; 

 бір нәрсенің дәйекті қозғалуы. 
Хаос: 

 бұл әлемдік тәртіптің басты қағидасы; 

 ретсіз, формасыз, заттардың белгісіз күйі; 

 қарапайым мағынада олар тәртіпсіздік, бейберекетсіздік, шатасу деп 

түсініледі; 

 «үлкен деңгейдегі көптеген тәртіптің шатасуы» ретінде ұсынылуы 

мүмкін; 

 күрделі емес динамикалық жүйелерде пайда болатын мінез-құлық; 

 жоғары дәрежелі реттілік. 

Хаос теориясы - белгілі бір жағдайларда, хаос деп аталатын 

(динамикалық хаос, анықталған хаос) белгілі құбылысқа бағынатын кейбір 

сызықты емес динамикалық жүйелердің мінез-құлқын сипаттайтын, бұл 

жүйенің бастапқы жағдайларға деген сезімталдықпен сипатталатын 

математикалық аппарат. 

Хаостың ыдырауы. 

Құбылыстарды зерттеуде қолданылатын хаос теориясының 

құралдарының бірі - табиғи нысандарды сипаттай алатын фракталдық 

геометрия. 

Синергия (грек тілінен. Synergeia - ынтымақтастық, қауымдастық): 

 бірлескен әрекет. Биологияда кез келген органдардың немесе 

жүйелердің бірлескен әрекеті; 

 екі немесе одан да көп факторлардың өзара іс-қимылының әсерін 

күшейтетін, осы факторлардың бірлескен іс-қимылы көрсетілген 

факторлардың әрқайсысының қарапайым іс-қимыл сомасынан айтарлықтай 

асып түсетіндігімен сипатталады; 

  жүйенің өзін-өзі ұйымдастыру механизмдері туралы түсінік 

жиынтығы; 

  ұйымдастыру жобалау әдістерінің жүйесі; 

  бір бағытта бірнеше факторлардың өзара тәуелді әрекеті. 

Синергия Заңы. Кез келген күрделі динамикалық жүйе ұмтылады: 

  оның тұтастығы есебінен барынша әсер алу; 

  әсерлерге жету үшін;  

 кооперациялау мүмкіндіктерін барынша пайдалану. 
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Синергетикалық әсер-бұл интеграцияның нәтижесінде қызмет 

тиімділігінің өсуі, жүйелік әсер (эмердженттілік) есебінен жеке бөліктердің 

бірыңғай жүйеге қосылуы. 

Әлеуметтік эмердженттілік мысалдары: күш қосу (2.7 сурет).  

 

 
 

2.7 сурет – Илья Репиннің "Еділдегі бурлактар" картинасы 

 

Бақылау сұрақтары.  

1. Ұйым түсінігі 

2. Ұйым процесс ретінде. 

3. Процестерді ұтымды ұйымдастыру принциптері. 

4. Ұйымның негізгі процестері. 

5. Ұйым жүйе ретінде. 

6. Ұйымның қоршаған ортасы. 

7. Ұйымның статикасы мен динамикасы. 

8. Жүйе ретінде ұйымның қасиеттері. 

9. Ұйым құбылыс ретінде. 

10. Синергетика дегеніміз не?? 

11. Өзін-өзі ұйымдастыру процестерінің түрлері. 

12. Синергетиканың негізгі ұғымдары? 

13. Бифуркация дегеніміз не? 

14. Эмердженттік дегеніміз не?  
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3 Өнеркәсіптік өндіріс процесс ретінде 

 

3.1 Өндіріс дегеніміз не? 
 

Өндіріс (ағылш. production): 

 адам қоғамының өмір сүруі мен дамуы үшін қажетті материалдық 
өмірлік игіліктер – өнімдер (бұйымдар, энергия және қызметтер) жасау 

процесі; 

 экономикалық тұрғыдан алғанда адам еңбегімен адами 

қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қызмет ететін шаруашылық игіліктерді 

немесе заттарды жасау процесі; 

 пайдалы өнімді жасау процесі (экономикалық игілік); 

 қойылған мақсатқа жету үшін өндіріс факторларын пайдалану 

бойынша қызмет; 

 материалдық игіліктер мен қызметтерді құрудың қоғамдық процесі, 
қоғамның өндірістік күштерін де, адамдардың өндірістік қатынастарын да 

қамтитын, яғни К. Маркс пен Ф. Энгельс бойынша «кез келген өндіріс 

индивидууммен белгілі бір қоғамдық нысан шегінде және ол арқылы табиғат 

заттарын беру болып табылады».  

Өндіріс факторлары  бұл тауарлар мен қызметтерді өндіру процесіне 

қатысатын ресурстар. 

Өндірістің негізгі факторлары- еңбек, жер, капитал және кәсіпкерлік 

қабілеттер. 

Қосымша фактор – ақпарат және т.б. 

Материалдық өндіріс философиялық талдаудың объектісі ретінде. 

Бұл саланың өзегі ретінде материалдық өндіріс - аймақтық өндірістік 

кешен және материалдық инфрақұрылым (ғылымның, өмірдің, білімнің және 

т.б. материалдық базасы) материалдық өндірісті қоса алғанда, материалдық 

және өндірістік сала күрделі құрылымға ие. 

Осылайша, материалдық-өндірістік сала-күрделі, көп сапалы білім 

болып табылады. 

Материалдық өндіріс технологиясы-шикізатты немесе материалды 

өңдеу, дайындау, жай-күйін, қасиеттерін, нормаларын өзгерту құралдары мен 

әдістерінің жиынтығымен анықталатын процесс. Технология материалдың 

сапасын немесе бастапқы жағдайын өзгертеді. 

Өндіріс мақсаты (қалаған нәтиже): 

  егер пайдаланылатын ресурстардың көлемі белгіленсе, онда мақсат 

ең жоғары нәтиже алу; 

 егер қол жеткізу қажет нәтиже белгілі болса, онда мақсат – 

пайдаланылатын ресурстардың (өндіріс факторларының) санын азайту. 
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3.2 Өнеркәсіптік өндірістің құрамы мен құрылымы 

 

Өнеркәсіптік өндірісте екі ерекше топты бөліп көрсетуге болады: 

бастапқы шикізатты өндіру және шикізатты (жартылай фабрикатты) дайын 

өнімге қайта өңдеу. Қайта өңдеу процесінде дайын өнім одан әрі қайта өңдеу 

үшін бастапқы материал болып қызмет ететін жартылай фабрикат болуы 

мүмкін. Өз кезегінде, осы топ-процестердің әрқайсысының өзіндік жақтары 

бар. Мәселен, біріншісі қатты, сұйық немесе газ тәрізді өнімдерді өндіруге 

бөлінуі мүмкін. Екіншісінде-шикізатты немесе жартылай фабрикатты қайта 

өңдеу-заттың агрегаттық жай-күйін немесе химиялық құрамын өзгерту 

технологиясы бар салалар және технологиясы материалдың бастапқы 

дайындамасының (бастапқы) нысанын өзгертуге бағытталған процестер 

бөлінеді. 

Шикізатты, жартылай фабрикаттарды және дайын өнімді тасымалдау 

дербес сынып ретінде қарастырылуы мүмкін. Мұнда технологиялық және 

өндірістік немесе салааралық көлік құралдарын бөлуге болады. 

3.1 суретте жоғарыда көрсетілген белгі бойынша өнеркәсіптік өндірістің 

құрылымы көрсетілген. 

 

Өнеркәсіптік өндіріс

Шикізатты өндіру

Қатты
Сұйық, газ 

тәріздес

Шикізатты тауарлық қнімге 

түрлендіру

Хим. құрамының 

өзгеруімен

Формасының 

өзгеруімен

Шикізат пен дайын өнімді 

тасымалдау

Технологиялық
Цех, зауыт 

арасында

Ашық

Жерасты

Суасты (драгалар, 

жер снарядтары)

Бұрғылау

Ағызу

Кесу

Жұқарту

Қалыптау

Манипуляторлар

Транспортерлер

Крандар

Теміржол

Автомобиль

Әуе

Су

Энергетикалық

Металлургиялық

Химиялық

 

3.1 сурет – Өнеркәсіптік өндірістің құрамы мен құрылымы 

 
Әр топтың екі айқын топ тармағы бар. Қатты шикізатты өндіру 

тармағында үш дербес салалық технологиялар бөлінген: жер асты; ашық 

әзірлемелер және су көлігі (драгалар, жер снарядтары және т.б.); сұйық немесе 

газ тәрізді шикізатты өндіру тармағында бұрғылау және айдау 

технологияларымен ұсынылған. 

Энергетика, химия өнеркәсібі, металлургия (домна, болат балқыту 

өндірісі, электрохимиялық металлургия және т.б.) сияқты салаларға тән 
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материалдың агрегаттық немесе физикалық-химиялық құрамының өзгеру 

процестерімен байланысты өнім алудың тармағы бар. Бұл процестерде 

энергияның бірнеше түрлері (жылу, электр, химиялық, атом) қолданылады. 

Энергия тасымалдаушы технологиялық агрегатқа бу, газ, бастапқы 

материалдардың компоненттері (мысалы, домна және агломерациялық 

өндірістегі кокс) түрінде келіп түседі. Мұнда басқарылатын параметрлер 

материал ағыны және оның құрамы, сондай-ақ энергия тасығыштың ағыны 

және оның құрамы болып табылады. 

Бұл жағдайда басқарудың технологиялық объектілері бастапқы 

өнімдердің агрегаттық және физикалық-химиялық құрамын өзгертудің 

технологиялық процесін және осы қайта құрулардың процестерін өзі 

дайындайтын көліктік, мөлшерлеу және массаөлшеу құрылғылары болып 

табылады. Физикалық-химиялық процестердің үздіксіздігі олардың 

тасымалдаумен және мөлшерлеумен өзара байланысын анықтайды, бұл 

барлық технологиялық кешенді басқарудың бірыңғай технологиялық 

объектісі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Бастапқы шикізат немесе жартылай фабрикат нысанының өзгеруіне 

байланысты өнім өндірісінің тармағы ағынды немесе жеке өндірістің кез 

келген процестерін қамтиды. Бұл жерде энергияның тек бір түрі - 

механикалық, оның көзі көп жағдайда автоматтандырылған электр жетегі 

болып табылады. Басқарылатын параметр-энергия ағыны. 

Бірқатар өндірістік механизмдерді жалпы технологиялық кешенге 

біріктіру көлік құралдары мен бұйымның бағдарын өзгерту механизмдерінің 

көмегімен жүзеге асырылады. Мұндай өндіріске тән машина басқарылатын 

манипулятор - өнеркәсіптік робот болады. 

 

3.3 Өндірістік процесс 
 

Өндірістік процесс: 

 бұл кәсіпорын персоналының шикізат пен материалдарды дайын 
өнімге айналдыру бойынша өзара байланысты және мақсатты іс-қимыл 

жиынтығы. 

 өнім алу мақсатында технологияға сәйкес еңбек құралдарының, еңбек 

және еңбек затының (жұмыс күшінің) өзара іс-қимылы, бұл ретте еңбек 

құралы, еңбек заты және еңбек өзара іс-қимыл процесінде өнімде 

мазмұндалатын ресурстар болып табылады. 

Өндірістің сипатын анықтайтын өндірістік процестің негізгі 

элементтері: 

 арнайы дайындалған персонал; 

  еңбек құралдары (машиналар, жабдықтар, ғимараттар, құрылыстар 

және т. б.); 

 еңбек заттары (шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар); 

 энергия (электр, жылу, механикалық, жарық, бұлшықет); 
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 ақпарат (ғылыми-техникалық, коммерциялық, жедел-өндірістік, 

құқықтық, әлеуметтік-саяси). 

Бұл элементтердің тиімді басқарылатын өзара әрекеттесуі нақты 

өндірістік процесті қалыптастырады және оның мазмұнын құрайды (3.2 сурет) 

Технология

Еңбек нәтижесі

Еңбек 

ресурстары

Еңбек 

құралы

Өндірістік процесс
Шикізат және 

материалдар

Энергоресурстар

 
 

3.2 сурет – Өндірістік процесс түсінігі 

 

Өнім өндіру кез келген кәсіпорын қызметінің негізі болып табылады. 

Өндірістік процесс технологиясы кәсіпорынның және оның өндірістік 

бөлімшелерінің ұйымдық құрылымына айқындаушы әсер етеді. 

Өндірістік процесте анықтаушы еңбек процесі – еңбек құралдары 

(жабдық, құрал, жабдықтау) көмегімен еңбек заттарын (кіріс шикізаты, 

материалдар, жартылай фабрикаттар) дайын өнімге айналдыра отырып, түрін 

өзгертетін адамның мақсатты қызметі болып табылады. 

Табиғи процестер табиғат күшінің әсерінен адамның тікелей 

қатысуынсыз жүзеге асырылады (суыту, кептіру және т.б.), бірақ арнайы 

құрылғылармен жасалған жасанды жағдайлардың көмегімен (мысалы, кептіру 

камералары) интенсификациялануы мүмкін. 

Өндірістік процесс дайын өнімді дайындауға бағытталған және белгілі 

бір белгілер бойынша жіктеуге болатын көптеген ішінара процестерді 

біріктіреді. 

Дайын өнімді дайындаудың жалпы процесіндегі рөліне байланысты 

негізгі, қосалқы және қызмет көрсететін өндірістік процестер ажыратылады    

(3.3 сурет). 

Негізгілері-шикізат пен материалдарды дайын өнімге айналдыратын 

технологиялық процестер  
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Өндірістік процесстер

Күту Басқару

Тасымалдау

Сақтау

Негізгі Көмекші

Метрологиялық 
күту

Бақылау және 
сынау

Материалды-
техникалық күту

Энергиямен 
қамтамасыз ету

Технологиялық 
жабдықтауды 

дайындау

Жөндеумен 
қамтамасыз ету

Дайындық

Өңдеу

Жинау

 
 

3.3 сурет – Өндірістік процестердің құрылымы 

 

Қосалқы процестер  негізгі өндірістік процестердің үздіксіз өтуіне 

ықпал етеді. Алынған өнім негізгі өндіріске қызмет көрсету үшін кәсіпорында 

қолданылады. 

Қосалқы процестер негізінен процесте пайдаланылатын, бірақ дайын 

өнімнің құрамына кірмейтін Бұйымдарды дайындауға немесе өндіруге 

бағытталған (мысалы, энергияны, буды, өз өндірісі үшін сығылған ауаны 

өндіру және беру; құралды дайындау және жөндеу, өз қажеттіліктері үшін 

жабдықтау; өз жабдықтары мен оны жөндеу және т.б. үшін қосалқы 

бөлшектер өндіру). 

Қосалқы процестердің құрылымы мен күрделілігі негізгі процестердің 

ерекшеліктеріне және кәсіпорынның материалдық-техникалық базасының 

құрамына байланысты. Номенклатураны ұлғайту, дайын өнімнің әртүрлілігі 

мен күрделілігі, өндірістің техникалық жарақталуын арттыру қосалқы 

процестердің құрамын кеңейту қажеттілігін тудырады: үлгілер мен арнайы 

айлабұйымдар жасау, энергетикалық шаруашылықты дамыту, жөндеу 

цехының жұмыс көлемін ұлғайту. Кейбір қосалқы процестер (мысалы, 

технологиялық жабдықтарды дайындау) дайындау, өңдеу және құрастыру 

сатыларынан тұруы мүмкін. 

Қызмет көрсету процестері негізгі және қосалқы процестерді табысты 

орындау үшін жағдай жасауға арналған. Оларға цехаралық және ішкі көлік 

операциялары, жұмыс орындарына қызмет көрсету, қойма операциялары, өнім 

сапасын бақылау жатады. 

Басқару процестері өндірістік процестермен түптеледі, олар шешімдерді 

әзірлеумен және қабылдаумен, өндірісті реттеумен және үйлестірумен, 

бағдарламаны іске асырудың дәлдігін бақылаумен, жүргізілген жұмысты 

талдаумен және есепке алумен байланысты. Сондықтан кейбір мамандар 

басқару процестерін ерекше өндірістік процестерге жатқызады. 



58 
 

3.4 Өндірістің материалдық және энергетикалық баланстары 

 

Материалдық баланс  бұл өндіріс жағдайында заттардың массасын 

сақтау заңының көрінісі. Осы заңға сәйкес технологиялық процеске қатысу 

үшін келіп түскен бастапқы заттардың (шикізаттың) массасы технологиялық 

процесті жүзеге асыру нәтижесінде пайда болған заттардың (өнімдер мен 

қалдықтардың) массасына тең. Әдетте, материалдық баланс мақсатты өнімнің 

бірлігіне жасалады. 

Энергетикалық баланс  бұл технологиялық процесті жүзеге асыру 

барысында энергияны сақтау Заңының сандық көрінісі. Осы заңға сәйкес, 

процесс барысында тұтынылған және бөлінетін энергия мөлшері тең. 

Материалдық, энергетикалық баланс мақсатты өнімнің бірлігіне 

құрастырылады. 

Материалдық және энергетикалық баланстар өндірістік процесті талдау 

және тиімді жүзеге асыру үшін үлкен маңызға ие. Олардың көмегімен өнімнің 

нақты шығуы, энергияны пайдалы пайдалану коэффициенттері, шикізат, отын 

және басқа материалдардың шығындары мен ысыраптары белгіленеді. 

Технологиялық баланстардың цифрлық деректері бойынша жабдықтың 

жұмысын жетілдіру, материалдық және энергетикалық ресурстарды барынша 

пайдалану, кәдеге жарату немесе регенерациялау жөніндегі 

ұйымдастырушылық және техникалық шешімдер қабылданады. Баланстар 

технологиялық процестің ұтымды сұлбаларын құру және жабдықтың оңтайлы 

мөлшерін, қуатын және өнімділігін белгілеу үшін өте маңызды. Осы 

технологиялық баланстар мен оларды талдаудан алынған қорытындылар жаңа 

кәсіпорындарды жобалау және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың 

жұмысын жақсарту кезінде технологтар мен экономистер кеңінен 

қолданылады. 

Технологиялық баланстарды жасау екі кезеңде жүргізіледі. Алдымен 

материалдық, содан кейін оның негізінде – энергетикалық (немесе жылу) 

балансты құрайды.  

Материалдық баланс массаны сақтау заңының сандық көрінісі болып 

табылады және өндірістік процестің жекелеген сатыларына қатысты 

технологиялық операцияға (кіріс) түскен заттардың массасы алынған 

заттардың массасына (шығысына) тең екенін білдіреді. 

Материалдық баланс параллельді және жанама реакцияларды ескере 

отырып, жиынтық химиялық реакцияның теңдеуі бойынша жасалады. Алайда 

техникалық-химиялық талдаудың дәл еместігіне, зертханалық өлшеулердің 

қателіктеріне және барлық болатын реакциялардың толық есепке алынбауына 

байланысты материалдық теңгерім, сайып келгенде, жуық сипатқа ие. 

Көп жағдайларда заттың массасын анықтау қатты, сұйық және газ 

тәрізді фазалар үшін жеке мына формула бойынша жүргізіледі: 

 

                            (3.1) 
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мұнда              – тиісінше, өңдеуге түскен қатты, сұйық және газ 

тәрізді материалдардың массасы, яғни материалдардың кірісі;  

           – химиялық өңдеу нәтижесінде алынған өнімдердің 

массасы, шығыс. 

Материалдық баланс теңдеуі дайын өнім бірлігіне, шикізат массасының 

бірлігіне немесе уақыт бірлігіне қайта есептегенде жасалады. 

Материалдық балансты құру үшін бастапқы шикізаттың, қалдықтардың, 

негізгі және жанама өнімдердің химиялық құрамын, физикалық және 

физикалық-химиялық қасиеттерін білу қажет. 

Жылу балансы (энергетикалық) энергияны сақтау заңының сандық 

көрінісі болып табылады. Химиялық қайта өңдеудің жылу процестеріне 

қатысты бұл заң мынадай түрде тұжырымдалады: заттардың өзара әрекеттесу 

аймағына әкелінген жылу энергиясының мөлшері осы аймақтан заттар 

шығарған энергияның мөлшеріне тең. Жылу шығысы мен шығынының теңдігі 

жалпы түрдегі теңдеумен анықталады:  

 

                 ,    (3.2) 

 

мұнда    - бастапқы заттармен процеске енгізілген физикалық жылу;  

   – бір агрегаттық күйден екіншісіне ауысудың жылуы (булану, 

конденсация және т. б.);  

  -сырттан енгізілген жылу (химиялық реакцияға қатыспайды));  

    - реакция өнімдерімен процестен шығарылған физикалық жылу;  

  -қоршаған ортаға жылудың жоғалуы.  

Жылу балансы материалдық баланс негізінде жасалады, кДж-мен 

есептеледі.  

Өндірістің материалдық және энергетикалық баланстарын құру және 

техникалық-экономикалық талдау кезінде жылуды ұтымды пайдалану бір 

өнімді өндірудің ең жақсы тәсілдерін таңдау және бәсекелестік қабілетін 

бағалау үшін шешуші фактор болып табылады 

Өндіріс процестерінің технологиясын талдау және есептеу, материалдық 

және энергетикалық теңгерімдер деректерінен басқа, өндіріс процестері мен 

аппараттарының қарқындылығын білуді талап етеді. 

Гидромеханикалық, жылу, массаалмасу және химиялық процестердің 

қарқындылық заңдылықтары келесі түрде тұжырымдалған: процесс 

жылдамдығы қозғалғыш күшке тікелей пропорционалды және қарсылыққа 

кері пропорционалды. Кері кедергі шаманы жылдамдық коэффициенті деп 

атайды.  

Материалдық ағындардың қозғалу жылдамдығы әр түрлі процестердің 

жылдамдығының коэффициенттеріне айтарлықтай әсер етеді, сондықтан 

процестер қарқындылығының барлық заңдылықтарын шығару материалдық 

ағындардың қозғалыс заңдылықтарына негізделеді. 
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3.5 Өндірістік процесті ұйымдастыру принциптері 

 

Мамандандыру принципі әрбір бөлімше мен жұмыс орнына нақты 

өндірістік операцияларды бекітуді білдіреді. Бұл ретте операциялар 

технологиялық біртектілік белгісі бойынша іріктеледі. 

Тепе-теңдік принципі-өнім шығару бойынша кәсіпорынның барлық 

бөлімшелерінің өткізу қабілеттерінің теңдігін қамтамасыз ету. 

Параллельдік принципі бірдей жұмыс орындарында өнімді дайындаудың 

параллельдігін қамтамасыз етеді. 

Үздіксіздік принципі бірқатар өндірістерде технологиялық үздіксіздікті 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, мысалы, аппараттық, аппаратуралық 

процестер үздіксіздік нақты жедел - күнтізбелік жоспарлау есебінен 

қамтамасыз етіледі. 

Тура дәлдік принципі бұйымның барлық сатылары мен 

операцияларының қысқа жолында – бастапқы материалдарды іске қосудан 

бастап дайын өнім шыққанға дейін. 

Ырғақтық принципі-өнімнің бірдей немесе біркелкі өсіп келе жатқан 

мөлшерін бірдей аралыққа шығаруды қамтамасыз ету 

Өндірісті автоматтандыру принципі ауыр және монотонды қол 

еңбегін ауыстыруға мүмкіндік береді. 

 

3.6 Автоматтандыру жағдайындағы өндіріс түрлері 
 

Үздіксіз өндіріс дегеніміз - бұл өндіріс желісі, учаске, цех немесе 

тұтастай кәсіпорын ретінде ұйымдастырылған үздіксіз технологиялық 

процестердің жиынтығы. Өндірістің бұл түріне металлургия, химиялық 

процестер, қағаз және пленкалар шығару, мұнай өңдеу және т.б. Сондай-ақ, 

халыққа үздіксіз қызмет көрсету процестері (электр станциялары, жылу, 

үздіксіз тазарту жүйелері және т.б.) жатады. 

Болат табақты үздіксіз өндірудің мысалы 3.4-суретте келтірілген. 

Дискретті өндіріс - бұл түпкілікті өнімге өңдеу кезінде бастапқы 

материал  (шикізат) белгілі бір технологиялық және құрастыру жұмыстарынан 

өтетін өндіріс түрі. 

Әдетте, операциялардың басталуы мен аяқталуы өшірулі сенсорлардың 

сигналдары арқылы анықталады. Өндірістің дискретті түрі машина жасауда, 

аспап жасауда, жеңіл өнеркәсіпте, жиһаз, орауыш, фармацевтика өндірісі 

кәсіпорындарында басым болады. 

Халықаралық технологиялық инженерлер қауымдастығының 

мәліметтері бойынша, мұндай өндіріс әлемдегі өнеркәсіп кәсіпорындарының 

75% -дан астамында бар. Шығу тек үздіксіз болса да, дискретті процестер 

көмекші ретінде болады. 
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3.4 сурет – Болат табақты үздіксіз өндіру сұлбасы 

Мысал дискретті өндіріс-суретте келтірілген 3.5. 

 
 

3.5 сурет – Жинақтаушы бұйымдардың партияларын сұрыптау және 

қалыптастыру жөніндегі учаске 

 

Мұнда автоматтандырылған жүйе RFID-белгінің көмегімен кәсіпорынға 

келіп түсетін жинақтаушы бұйымдардың бақылау, сұрыптау, есепке алу, 

жөнелту партияларын қалыптастыру, шығу бақылауын және дерекқорын 

құруды қамтамасыз етеді. Radio Frequency IDentification, радиожиілік 

идентификациясы-радиосигналдар арқылы транспондерлерде (transmitter – 



62 
 

responde-таратқыш-жауап беруші), яғни RFID-таңбаларда сақталатын 

деректер есептелетін немесе жазылатын объектілерді автоматты 

идентификациялау тәсілі. 

 

3.7 Шығарылатын өнім көлемі тұрғысынан өндірістің түрлері 
 

Шығарылатын өнімнің концентрациясы, мамандануы және көлеміне 

байланысты: 

1) Бірлі-жарым өндіріс өнімнің кең ассортиментімен және жиі 

қайталанбайтын бірдей бұйымдардың аз көлемімен сипатталады; жұмыс 

орнының маманданымы жоқ; әмбебап жабдықтар қолданылады, жұмысшылар 

жоғары біліктілігі болуы тиіс; қол жұмыстарының едәуір көлемі; 

бұйымдардың жоғары еңбек сыйымдылығы және тиісінше олардың жоғары 

құны. 

2) Сериялық өндіріс өнімнің шектеулі номенклатурасын белгілі бір 

уақыт аралығында қайталанатын партиялармен (сериялармен) дайындаумен 

сипатталады. Серияның мөлшеріне байланысты ұсақ сериялы, орта сериялы 

және ірі сериялы өндірістер бөлінеді. Ерекшеліктері: жұмыс орындарын 

мамандандыруға болады, әмбебап құралдармен қатар арнайы жабдықтар 

қолданылады, орташа білікті жұмысшылардың еңбегі кеңінен қолданылады; 

жеке өндіріспен салыстырғанда еңбекақы шығындары, сондай-ақ 

бұйымдардың құны төмендейді. 

3) Жаппай өндіріс салыстырмалы ұзақ уақыт кезеңі ішінде үлкен 

мөлшерде біртекті өнімнің шектеулі номенклатурасын дайындаумен 

сипатталады. Жаппай өндірістің міндетті шарты бөлшектерді, тораптар мен 

агрегаттарды стандарттау мен біріздендірудің жоғары деңгейі болып 

табылады. Жұмыс орындарын тар мамандандыруға, арнайы жабдықтар мен 

технологиялық жабдықтарды қолдануға, өндірісті механикаландыру мен 

автоматтандырудың жоғары деңгейіне ие болуға, біліктілігі жоғары емес 

жұмысшылардың еңбегін қолдануға болады. Жаппай өндіріс құны төмен және 

жақсы сапада өнімнің үлкен көлемін шығаруды қамтамасыз етеді. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Өнеркәсіптік өндірістің құрылымы. 

2. Өнеркәсіптік өндірістің құрамы. 

3. Өндірістік процесс. 

4. Өндірістік процестің негізгі элементтері. 

5. Негізгі, қосалқы және қызмет көрсететін өндірістік процестер. 

6. Өндірістің материалдық және энергетикалық баланстары. 

7. Үздіксіз өндіріс. 

8. Дискретті өндіріс. 

9. Шығарылатын өнім көлемі тұрғысынан өндіріс түрлері. 

  



63 
 

4 Технологиялық процестер 

 

Кез келген өндірістік процестің мәні (негізі) технологиялық процесс 

болып табылады. Технология мазмұны бар, ал техника (жабдық) – нысаны, 

олар әртүрлі өндірістің динамикалық бірлігін құрайды. 

 

4.1 Технологиялық процесс 

 

Технологиялық процесс (ТП) – бұл: 

 қажетті нәтиже алынғанға дейін бастапқы деректер пайда болған 
сәттен бастап орындалатын өзара байланысты әрекеттердің реттелген 

реттілігі. 

 еңбек затының жай-күйін өзгерту және (немесе) анықтау бойынша 

мақсатты іс-әрекеттерді қамтитын негізгі бөлім (өндірістік процесс). Еңбек 

пәндеріне дайындамалар мен бұйымдар жатады. 

 осы өндірістік жағдайларда шешілетін техникалық, экономикалық және 

ұйымдастырушылық міндеттерді қоса атқару. 

Іс жүзінде кез келген технологиялық процесті неғұрлым күрделі 

процестің бір бөлігі және  күрделі емес (қарапайым) технологиялық 

процестердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Қарапайым 

технологиялық процесс немесе технологиялық операция деп технологиялық 

процестің барлық қасиеттеріне ие ең аз бөлігі, яғни оның одан әрі 

декомпозициясы осы технологияның негізіне тиесілі әдіске тән белгілердің 

жоғалуына алып келеді.  

Технологиялық процестер технологиялық (жұмыс) операциялардан 

тұрады, олар өз кезегінде технологиялық өткелдерден құралады. 

Технологиялық процесс шикізатты дайын өнімге айналдырумен тікелей 

байланысты жұмыстарды қамтиды.  

Технологиялық процесс қатаң түрде белгілі бір ретпен орындалатын 

бірқатар өндірістік операциялардан тұрады. Өндірістік операция белгілі бір 

жұмыс орнында белгілі бір құралмен немесе белгілі бір жабдықта 

орындалатын технологиялық процестің бір бөлігі деп аталады. 

4.2 Технологиялық процестердің жіктелуі 

Өнеркәсіптік өндіріс белгілі бір өнімдерді, заттар мен материалдарды 

алу үшін адамның мақсатты қызметінің нәтижесі болып табылатын 

технологиялық процестердің әртүрлілігімен сипатталады. Процестердің 

кинетикалық (жылдамдық) заңдылықтарына негізделген жалпы қабылданған 

жіктеме бойынша: 

 гидромеханикалық процестер. Олардың жылдамдығы    

гидродинамика заңдарымен анықталады: 
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мұнда V-орын ауыстыратын ортаның көлемі; 

F-аппарат қимасының ауданы; 

 – уақыт; 

  -процесс жылдамдығының коэффициенті (  ); гидравликалық 

кедергіге кері) 

  -жылу беру коэффициенті (  термиялық кедергісіне кері шама); 

жылу алмасу материалдары арасындағы температураның 

айырмашылығы (процестің қозғаушы күші). 

∆p - қысымның төмендеуі (процестің қозғаушы күші). 

Гидромеханикалық процестерге сұйықтықтар мен газдардың орын 

ауыстыруы, тұндыру, сүзу, центрифугалау, жалған төмендету (түйіршікті 

қабаттың бөлшектері сұйықтық немесе газ ағынында қозғалатын, бірақ 

қабаттың шектерінен шықпайтын процесс), сұйық ортада араластыру және т. 

б. жатады.  

  жылдамдығы жылу беру заңдарымен анықталатын жылу процестері: 

 

   
  

   
 
  

  
       

 

Q-берілген жылу саны;  

F-жылу алмасу беті;  

  -жылу беру коэффициенті (  термиялық кедергісіне кері шама); 

   - жылу алмасу материалдары арасындағы температураның 

айырмашылығы (процестің қозғаушы күші).  

Жылу процестеріне жылыту, салқындату, қайнату, конденсация, 

буландыру және т. б. жатады; 

 массаалмасу (диффузиялық процестер), олардың   жылдамдығы заттың 

бір фазадан екіншісіне ауысу жылдамдығымен анықталады: 

 

   
  

   
 
  

  
       

 

мұнда м-бір фазадан екіншісіне ауыстырылған заттың мөлшері;  

F-фаза контактінің беті; 

  – масса беру коэффициенті (  -ге кері диффузиялық кедергі шамасы); 

   - фазалардағы заттың тепе-тең және жұмыс концентрациясы 

арасындағы айырмашылық (процестің қозғаушы күші). 

Массаалмасу процестеріне абсорбция, ректификация, экстракция, 

адсорбция, кептіру, кристалдану және т. б. процестер жатады. 

Массаалмасу процестерінің өтуі фазалардағы және олардың бөліну 

шекарасындағы гидродинамикалық жағдайлармен және жиі – жылу алмасу 

процестерімен тығыз байланысты;  
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 механикалық процестер, олардың жылдамдығы қатты дене 

физикасының заңдарымен анықталады. Механикалық процестерге қатты 

материалдарды ұсақтау, жіктеу, мөлшерлеу, араластыру, олардың орнын 

ауыстыруы және т. б. жатады.;  

 химиялық процестер заттардың айналуына және олардың химиялық 

қасиеттерінің өзгеруіне байланысты.   жылдамдығы, бұл процестер химиялық 

кинетиканың заңдылықтарымен анықталады: 

 

   
  

    
         

 

мұнда м-химиялық процесте түзілген заттың саны; 

  -реактордың көлемі; 

  -химиялық процестің жылдамдығының коэффициенті; 

f (с) – әсер ететін заттардың шоғырлану функциясы болып табылатын 

процестің қозғаушы күші. 

Химиялық кинетика заңдарымен анықталатын жылдамдықпен өтетін 

химиялық (реакциялық) процестер. Алайда, химиялық реакцияларға әдетте 

масса мен энергияның тасымалдануы қатар жүреді және тиісінше, химиялық 

процестердің жылдамдығы (әсіресе өнеркәсіптік) гидродинамикалық 

жағдайларға да байланысты. Осының салдарынан реакциялардың 

жылдамдығы макрокинетика заңдарына бағынады және жүйелі түрде өтетін 

химиялық өзара әрекеттесу мен диффузиядан ең баяу анықталады. Химиялық 

процестердің өтуінің жалпы заңдылықтары және реакторлар құрылғысының 

принциптері арнайы әдебиетте қаралады. 

 

4.3 Технологиялық процестердің теориялық негіздері 
 

Технологиялардың процестері мен аппараттары туралы ғылымның 

теориялық негізі табиғаттың келесі негізгі заңдары болып табылады: 

1) массаны, энергияны және импульсті сақтау заңдары тек жүйенің 

ішіндегі массаның, энергияның және импульстің сомалары өзгеріссіз қалатын 

айналуларға жол береді (яғни соңғы сома бастапқы күйдегі сомаға тең). 

Сақтау заңдары баланстардың теңдеулерінің нысанын (мысалы, материалдық 

және жылу) қабылдайды, оларды құрастыру химия-технологиялық 

процестерді талдау мен есептеудің маңызды бөлігі болып табылады. 

2) термодинамикалық тепе-теңдік заңдары кез келген субстанцияны 

(массаны, энергияны, импульсті) көшіру процесі өзінің аяқталуына келетін 

жағдайларды анықтайды. Субстанцияның қайтымсыз тасымалдануы жоқ 

жүйенің жай-күйі тепе-тең деп аталады. Тепе-теңдік шарттарын білу химия – 

технологиялық процестерді талдау және есептеу үшін өте маңызды 

міндеттерді шешуге мүмкіндік береді-тасымалдау процесінің бағытын 
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анықтау (қандай фазадан субстанцияға өтеді) және оның ағысының 

шекарасын анықтау, процестің қозғаушы күшін есептеу. 

3) массаны, энергияны және импульсті тасымалдау заңдары осы 

субстанциялардың кез келгенінің ағынының тығыздығын градиентке 

байланысты, онымен бірге тасымалдау әлеуетіне байланысты, яғни массаның, 

энергияның немесе импульстің ағысы көлемінің бірлігіне жатқызылған 

меншікті ағынының тығыздығын анықтайды. Массаны тасымалдау 

жағдайында тасымалдау әлеуеті тығыздық (р) немесе концентрация (С), 

энергияны тасымалдау – энтальпия (cptp), импульсті тасымалдау – сұйықтық 

көлемінің бірлігі қозғалысының саны (wp) болып табылады. 

Осылайша, тасымалдау заңдары химия-технологиялық процестердің 

қарқындылығын анықтайды және, сайып келгенде, – осы процестерді жүргізу 

үшін пайдаланылатын аппараттардың өнімділігін анықтайды 

Аталған заңдар барлық технологиялық процестердің – 

гидромеханикалық, жылу және массаалмасу теоретикалық негізін құрайды. 

Технологиялық процестерді қараған кезде осы заңдарға төртінші топты – 

химиялық кинетика заңдарын қосу керек. 

 

4.4 Технологиялық процестердің жұмыс істеу тәсілдері 
 

Өнеркәсіп салаларында технологиялық процестер мен олардың 

құрамдастары – реакторлар, колонналар, пештер, жылу алмастырғыштар, 

араластырғыштар, сорғылар, компрессорлар, сондай-ақ басқа да машиналар 

мен аппараттар басқару объектілері болып табылады. 

Технологиялық процестер қоғамды қажетті өніммен қамтамасыз ете 

отырып, материалдық құндылықтарды құрудың бастапқы буыны болып 

табылады. Технологиялық процестерде материалдарды, энергия мен 

ақпаратты түрлендіру немесе тасымалдау жүргізіледі. Технологиялық 

процестің кіріс шикізатынан өтуі нәтижесінде берілген қасиеттерге ие шығу 

өнімі алынады. 

Өндірістің типтік объектілерінде өтетін технологиялық процестерді 

мынадай операциялар түрінде ұсынуға болады: үдемелі қозғалыс (шикізатты, 

аралық және соңғы өнімдерді тасымалдау); айналмалы қозғалыс (шикізат пен 

Бастапқы материалдарды араластыру процестері); заттарды белгілі бір 

көлемде қыздыру және салқындату, ыдысты затпен толтыру немесе босату 

және т. б. 

Қазіргі заманғы технологиялық процестер жұмыс істеу тәсілі бойынша 

үздіксіз және мерзімдік бөлуге болатын шикізатты өңдеу технологиясының 

алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Үздіксіз ТП-бұл қатаң белгіленген өнімдерді 

өндіру. Мерзімді ТП мақсаты ассортименттік өнім өндіру болып табылады. 

Қатаң белгіленген өнімдер өндірісі жұмыс істеу тәсілі бойынша үздіксіз, 

үздіксіз-циклдық, үздіксіз-мерзімді технологиялық процестермен жіктеледі. 

Кез келген уақыт аралығында үздіксіз ТП: 
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 технологиялық процестің және жалпы процестің әрбір элементінің 
айнымалы жай-күйінің өзгеруімен; 

 (химия, тамақ, газ өнеркәсібі мен энергетикада) үздіксіз жұмыс 
істеуін қамтамасыз ететін үздіксіз ағындар түрінде материалдарды, энергия 

мен ақпаратты жылжытумен қамтамасыз ету. 

Материалдық ағындар бір-бірімен аралас және өзара әрекеттесіп немесе 

фазаларға (қатты, сұйық және газ тәрізді, органикалық және бейорганикалық 

және т.б.) бөле отырып, дайын өнімді немесе жартылай фабрикаттарды алуға 

әкеледі.  

Үздіксіз-циклдық ТП жекелеген процестер мен тұтас процестер жай - 

күйінің тұрақты үздіксіз-еркін өзгеруін сипаттайды. 

Мұндай жүйелерде кіріс айнымалы және айнымалы жай-күйлердің 

тұрақтылығы, кейбір процестердің айнымалы жай-күйлері, сондай-ақ бірқатар 

кіші жүйелердің технологиялық топологиясы уақыт бойынша циклдік өзгерісі 

болуы мүмкін. Үздіксіз-циклдық ТП мысалдары шикізат адсорбциясының 

кіші жүйелері, жүйенің ішкі технологиялық процестерінің жылуын 

регенерациялау және т. б. болып табылады. 

Үздіксіз-мерзімді технологиялық процестер уақыт бойынша жүйенің 

технологиялық топологиясын өзгертеді, бұл процестер мен жалпы жүйенің 

құрамдастарының кіріс ауыспалы және ауыспалы жай-күйінің өзгеруіне 

әкеледі. Мұндай жүйелердің құрылымы үздіксіз және мерзімді технологиялық 

процестерден тұрады.  

Үздіксіз-мерзімдік жүйенің мысалдары суспензиядан жасалған 

винилхлориді полимерлеудің технологиялық жүйелері, реакторлық блок пен 

балқыту пештері үздіксіз жұмыс істейтін мыс концентраттарын балқыту 

процестері болып табылады, ал поливинилхлориді демонерлеудің және 

кептірудің технологиялық блоктары мен конвертерлер мерзімді жұмыс 

істейді.  

Көпассортиментті өнім өндірісі химия, мұнай өңдеу, мұнай-химия, 

фармацевтика, машина жасау, жеңіл және полиграфия өнеркәсібінде кеңінен 

таралған.  

Бұл өндірістер аз тоннажды өнімнің өзгермелі ассортиментін алу 

мақсатында өңделетін бірегей шикізаттың көптеген түрлеріне ие. Аз тонналы 

өндіріс қиын – оған тән өнімдер мен физикалық процестердің химиялық 

синтезі маршруттарының біркелкі еместігімен, көпфункционалды мақсаттағы 

аппараттар конструкциясы үлгілерінің әртүрлілігімен, көптеген қосалқы 

ұйымдастыру-техникалық операциялардың болуымен (тиеу, түсіру, 

аппараттарды тазалау, іске қосу, тоқтату және т.б.). 

Периодтық технологиялық процестер кіріс айнымалы технологиялық 

процестер уақытындағы және жалпы жүйедегі өзгерістің периодтық заңымен 

сипатталады.  

Жекелеген процестердің жұмыс режимін келісу мақсатында 

технологиялық жүйеге аралық құрылғылар, резервуарлар және 
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сыйымдылықтар енгізіледі. Мерзімді процестер жеке, біріктірілген және 

икемді болып бөлінеді.  

Жеке технологиялық процестер қатты технологиялық байланыстар мен 

жұмыс істеу режимдерінде бірдей элементтерді пайдалана отырып, шикізатқа 

байланысты өнімнің бір түрін шығарады. Мұндай жүйелерде өнім партиямен 

өндіріледі, мысалы, эпоксидті шайырларды, бояғыштарды және т. б. шығару.  

Біріктірілген көпассортиментті технологиялық процестер жеке-дара 

қарағанда әртүрлі уақыт кезеңінде өнімдердің бірнеше түрін шығаруға 

мүмкіндік береді. Бұл процестер үшін технологиялық жабдықты пайдалану 

коэффициенттерінің жоғары мәндері және ірі тонналы қондырғыларды 

қолдану мүмкіндігі тән. 

Бірлескен кезеңдік процестер бірқатар кемшіліктерге ие:  

 өнімнің басқа ассортиментін шығаруға көшу кезінде жуу және тазалау 

жабдығын тоқтату қажеттілігі;  

 бір өнімнің басқа өнімнің ластану қаупі;  

 ассортимент ауыстыру кезінде өнім шығыны;  

 әртүрлі өнімдерді өндіру кезінде технологиялық процестер 

режимдерінің айырмашылығынан шығарылатын өнімдердің оңтайлы 

   

Келтірілген қиындықтарға қарамастан, мұндай өндіріс оңтайлы 

ұйымдастырылған процестерде, атап айтқанда, химиялық реактивтер, 

органикалық бояғыштар, пестицидтер және т. б. өндіру үшін экономикалық 

тұрғыдан орынды.  

Икемді көпассортиментті технологиялық процестер технологиялық 

операциялардың белгілі бір жиынтығын, өнімдердің бірнеше түрлерінің 

әртүрлі үйлесімін пайдалана отырып, әр түрлі уақыт кезеңінде шығаруға 

мүмкіндік береді. Мұндай процестер аз тонналы өнімдер өндірісінің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін айтарлықтай қарқындатуға және 

арттыруға мүмкіндік береді.  

Ресурс үнемдеу - бұл әртүрлі өнімдерді өндіру кезінде табиғи 

ресурстарды сақтауға және ұтымды пайдалануға; өңдеу дәрежесін едәуір 

арттыруға және материалдық ресурстардың шығынын күрт қысқартуға 

бағытталған ғылыми-әдістемелік, технологиялық, инженерлік-техникалық, 

экономикалық және ұйымдастыру-шаруашылық іс-шараларының өзара 

байланысты жиынтығы.; қайталама материалдық ресурстар мен қалдықтарды 

барынша толық рекуперациялау, бұл өнеркәсіптік өндірістің экономикалық 

тиімділігінің елеулі өсуіне әкеледі және оның қоршаған ортаға зиянды әсерін 

болдырмайды.  

Ресурс үнемдеуші ТП-бұл қоршаған ортаға зиянды әсер етпейтін және 

шығарылатын өнімнің берілген саны мен талап етілетін сападағы ең аз 

материал сыйымдылығын қамтамасыз ететін ТП.  

Ресурсты үнемдеуші ТП құрылымы жоғары тиімді және жоғары 

интенсивті технологиялар аппараттары кіретін күрделі көпқұрылымды ТП 
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болып табылады. Ресурс үнемдейтін және аз қалдықты ТП-ның аса маңызды 

сыныбы химия-энерготехнологиялық процестер болып табылады.  

Химиялық-энерготехнологиялық процестер-бұл әртүрлі процестер, 

заттардың химиялық және физикалық түрленуін жүзеге асыратын, жылудың 

көп мөлшерін бөлумен және жұтумен, белгілі бір жылу техникалық және 

жылу энергетикалық процестермен тығыз қарым-қатынас жасайтын, талап 

етілетін жоғары технологиялық сапалы шығаруды қамтамасыз ететін ТП.  

Өнеркәсіптегі ресурс үнемдеудің маңызды бағыттарының бірі энергия 

үнемдеу болып табылады. Энергия үнемдеу өнеркәсіпте: өнімнің әртүрлі 

түрлерін өндіру үшін отын, жылу және электр энергиясы шығысының ғылыми 

негізделген оңтайлы үлестік нормаларын; ресурстардың шығындарын жою 

тәсілдерін; қайталама энергия ресурстарын кәдеге жаратуды: энергияны 

(технологиялық бу мен электр энергиясын) құрамдастыра өндіру тәсілдерін 

іске асыру нәтижесінде; кәсіпорындарда ресурстардың барлық түрлерін 

ұтымды пайдалану бойынша ұйымдастырушылық-экономикалық шаралар; 

жоғары тиімді химиялық-энергетикалық-технологиялық процестерді 

синтездеудің заманауи термодинамикалық принциптері мен әдістерін, сондай-

ақ прогрессивті өндірістік тәжірибені қолдану нәтижесінде қол жеткізіледі.  

Ресурс үнемдеу қалдықсыз технологияның басты 

тұжырымдамаларының бірі болып табылады.  

Қалдықсыз технология-бұл қалдықтардың пайда болуын толығымен 

болдырмайтын және қоршаған ортаға залал келтірмейтін табиғи ресурстардың 

барлық компоненттерін сақтау мен неғұрлым ұтымды пайдалануды 

қамтамасыз ететін, өнімнің түрлерін өнеркәсіптік өндірудің тамаша тәсілі. 

Қалдықсыз технология қоршаған орта үшін принципті жаңа антропогендік 

қауіпсіз жаһандық ресурстық циклдарды жасауға мүмкіндік береді, олар адам 

қоғамының дамуының әр түрлі кезеңдерінде пайдаланатын табиғи заттардың 

өзара байланысқан жиынтығын қамтиды. 

 

4.5 Технологиялық топологияның ерекшеліктері 
 

Өнеркәсіптің технологиялық процестерінің әртүрлілігін технологиялық 

топологияның ерекшеліктеріне, элементтердің түрлері мен технологиялық 

байланыстардың типтеріне қарай бөлуге болады. Процесс құрылымына 

кіретін элементтердің түрлеріне байланысты біртекті және біртекті емес 

болып бөлінеді.  

Біртекті ТП бірдей технологиялық процестер өтетін элементтердің бір 

түрін біріктіреді және олар әдетте өндірістің технологиялық блоктарына 

сәйкес келеді. Мысалы, біртекті ТП-реакторлық жүйелер, электр сүзгіштер, 

жылу алмасу жүйелері, көп компонентті қоспаларды ректификациялау 

жүйелері, абсорбция, экстракция жүйелері болып табылады. Бұл ТП 

технологиялық тораптарға немесе өндіріс учаскелеріне сәйкес келеді. 

ТП технологиялық топологиясын әртүрлі схемаларды – технологиялық, 

құрылымдық және функционалдық пайдалана отырып көрсетеді.  



70 
 

Технологиялық байланыстардың түрлері. 

Кез келген заманауи өндірістің негізінде белгілі бір химия-

технологиялық жүйе (ХТЖ) жатыр. ХТЖ схемаларын зерттеу ХТЖ-нің 

жекелеген элементтері арасында белгілі бір өзара әрекеттестік бар екенін 

көрсетеді. 

Элементтердің арасындағы қандай да бір технологиялық байланысты 

таңдау ХТЖ-нің талап етілетін қасиеттерімен, ХТЖ-нің жұмыс істеуінің 

технологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен 

анықталады. 

Келесі технологиялық байланыстар бар: 

1) Дәйекті технологиялық байланыс. 

2) Параллельді технологиялық байланыс. 

3) Дәйекті-айналма технологиялық байланыс (байпасты). 

4) Кері технологиялық байланыс (рециркуляциялық). 

5) Аралас. 

1. Тізбекті технологиялық байланыс-ашық тізбекті типтік схема, ХТЖ 

элементінен шығатын ағын келесі элементке толығымен келіп түсетініне тән, 

яғни элементтен шығатын ағын келесіге кіретін болып табылады.  

Барлық технологиялық ағындар элементте тек бір рет ғана болады және 

оған қайтарылмайды. 

2. Параллельді технологиялық байланыс. Мұндай байланыс, бірінші 

элементтен шыққан ағын бірнеше параллельді ағындарға бөлінеді. 

Элементтерден шығатын ағындар бір ағынға біріктірілуі мүмкін, ал жүйеден 

бөлек шығуы мүмкін. Әрбір аппарат арқылы ағын бір рет өтеді. 

 

 
4.1 сурет – Технологиялық байланыстар түрлері 

 

Берілген байланыс түрі мынадай жағдайларда қолданылады: 
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1) ХТЖ қуатын, сенімділігін арттыру үшін (қуаты жұмыс істейтін 

элементтер санының ұлғаюымен артады; ХТЖ бір элементі сынған, жарамсыз 

немесе істен шыққан жағдайда жұмыс істеуді жалғастыратын болады). 

2) Бір бастапқы заттың базасында екі немесе бірнеше өнімді қатар алу 

кезінде. 

3. Тізбекті-айналма технологиялық байланыс (байпасты). Бұл байланыс 

технологиялық ағынның бір бөлігі технологиялық схема барысында бір 

немесе бірнеше аппараттан өтеді. Байпас аппараттар жұмысының 

температуралық және концентрациялық режимдерін тиімді басқаруға 

мүмкіндік береді. 

Жүйеге түсетін m1 ағыны тура деп аталады. Ол 2 бөлікке бөлінеді: m2-

аппаратқа келіп түседі-бұл басты ағын; ол реакторлардағы процестің барысын 

анықтайды; m3 ағынының басқа бөлігі (жанама ағын) аппараттарды айналып 

өтіп, басты ағынмен жалғанады. Ағын бағыттары сәйкес келеді. Әрбір ағын 

элементтер арқылы тек бір рет өтеді. 

4. Рециркуляциялық технологиялық байланыс. ХТЖ келесі элементінің 

шығысын алдыңғы кіру арқылы байланыстыратын рециркуляциялық ағынның 

(кері) болуымен сипатталады. Бұл байланыс жүйенің бір элементіне бірнеше 

рет ағынын қайтаруды көздейді. 

Кері ағын бір элементті және бірнеше элементті бүгуі мүмкін. 

Рециркуляциялық контурға түсетін m1 ағыны тура деп аталады. 

Егер ХТҚ кем дегенде бір кері байланыс болса, онда мұндай жүйе тұйық 

(циклдық) болып табылады. 

Ашық тізбекті ажыратылған ХТЖ – жүйелер тізбекті, параллельді, 

тізбекті-айналма (байпасты) технологиялық байланыстарды қамтуы мүмкін. 

5. Аралас ХТЖ-технологиялық байланыстардың бірнеше түрлерін 

қамтиды, бұл ХТЖ  жұмысының тиімділігін арттырады. Қазіргі ХТЖ-ның 

көпшілігінде технологиялық байланыстардың сипаты қарастырылған типтік 

байланыстардың күрделі комбинациясын білдіреді. Бұған біз әртүрлі заттар 

өндірісінің сызбаларын зерттеу кезінде көз жеткіземіз. 

ТП технологиялық құрылымы-бұл жүйенің әрбір элементі стандартты 

графикалық сурет түрінде ұсынылған, ал технологиялық байланыстар 

бағытталған желілер түрінде берілген сызба. 
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1-синтез бағанасы; 2 – бу қазандығы; 3 – Тоңазытқыш; 4 – сепаратор; 5 – 

турбоциркуляциялық компрессор; 6-конденсациялық баған; 7-буландырғыш;  G-газ ағыны; 

L-сұйықтық ағыны. 

4.2 сурет – Аммиак синтезінің ТП технологиялық сызбасы 

 

Сызбада химиялық формулалар, технологиялық ағындардың құрамы 

туралы қысқаша мәліметтер және технологиялық процеске қатысатын 

заттардың қасиеттері туралы кейбір мәліметтер келтіріледі. 

ТП құрылымдық сұлбасы-бұл ТП әрбір элементі бағытталған желілер 

түріндегі элементтер арасындағы технологиялық байланыстары бар блок 

түрінде оңайлатылған түрде бейнеленетін сызба. 

 
 

4.3 сурет – Аммиак синтезінің ТП құрылымдық сызбасы 

 

ТП-бұл блок түрінде негізгі технологиялық блоктар мен өндірістің 

технологиялық тораптары бейнеленген сызба, олардың әрқайсысы қандай да 

бір негізгі технологиялық операцияны немесе өндіріс сатысын іске асыратын 

белгілі бір функционалдық кіші жүйені білдіреді. 
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П1-аммиакты дайындаудың кіші жүйесі; П2 – дайындаудың кіші жүйесі; П3 – карбамид 

синтезінің кіші жүйесі; П4 – балқымды өңдеудің кіші жүйесі; П5 – Ағынды суларды және 

Шығатын газдарды тазартудың кіші жүйесі; П6 – аралас өндірістерге газды үрлеудің кіші 

жүйесі; П7 – ерітіндіні шоғырландыру кіші жүйесі; П8-түйіршіктеу және кристалдау кіші 

жүйесі; П9-өлшеп-орау және қоймалаудың кіші жүйесі. 

 

4.4 сурет – Карбамид өндірісінің функционалдық сұлбасы 

 

ТП технологиялық топологиясы технологиялық байланыстардың келесі 

түрлерімен сипатталады:  

 бірізді жүйе;  

 дәйекті-айналма  немесе байпас;  

 параллельді;  

 шөгінділер;  

 зат шығыны бойынша кері (рециклді);  

 энергия шығыны бойынша кері;  

 электротрансформациялық.  
Бір бағытты және қарсы бағытталған ТП-оның құрылымындағы 

технологиялық байланыстарға байланысты бөледі.  

Бір бағытты ТП-ға бір бағытты технологиялық байланыстары бар, 

тізбекті, тізбекті-айналма және параллельді жүйелер жатады. Бір бағытты ТП 

қарапайым және күрделі болуы мүмкін. Өз құрылымында қарапайым бір 

бағыттағы ТП тек бір типті бір бағыттағы технологиялық байланыстардан 

тұрады. Күрделі бір бағытты ТП өз құрылымында әртүрлі типті бір бағытты 

технологиялық қосылыстар болады.  
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Қарсы бағытталған немесе контурлы ТП-қарсы бағытталған, кері және 

энерготрансформациялық технологиялық қосылыстары бар жүйелер болып 

табылады. Мұндай ТП қарапайым және күрделі контурлық жүйелер болуы 

мүмкін.  

 

4.6 Технологиялық регламент 
 

Кез келген бұйымның (өнімнің) өндіріс жиынтығы «өнімді дайындау 

технологиясы» ұғымымен айқындалған ережелер мен шарттардың 

жиынтығымен анықталады. Бұйымды дайындау технологиясының 

сипаттамасы технологиялық регламент деп аталатын құжат түрінде 

ресімделеді. Технологиялық регламент бұйымды дайындау процесін 

ұйымдастыру үшін негіз қалаушы құжат болып табылады және міндетті 

түрде: 

 бастапқы шикізаттың, материалдардың және тұтынылатын 

энергияның құрамы; 

 пайдаланылатын (технологиялық) жабдықтардың тізбесі; 

 технологиялық жабдықта шикізат пен материалдарды өңдеу 

жүйелілігінің сипаттамасы мен схемасы; 

 жабдықтың жұмыс режимдері; 

 бастапқы шикізаттың, материалдардың, аралық жартылай 

фабрикаттар мен дайын бұйымның сипаттамасы; 

 жабдықтың жұмыс режимі мен өңделетін материалдардың 

сипаттамалары үшін рұқсат етілген және шекті ауытқулар.   

Қажетті соңғы өнімді алу мақсатында бастапқы шикізат пен 

материалдарды жабдықта қайта өңдеу процесі технологиялық процесс деп 

аталады. Әр ТП-анықталған және шартты түрде үздіксіз болып табылады. ТП 

анықталуы ол үшін нақты сипаттаманың болуын анықтайды. Түпкілікті өнімді 

алу тұрғысынан үздіксіз бола отырып, ол сондай-ақ шартты түрде үздіксіз деп 

анықтайды соңғы уақыт аралығында орындалады. 

Кез келген ТП соңғы өнімді дайындау кезеңдері ретінде жеке кезеңдер 

жиынтығы түрінде ұсынуға болады. Бұл ретте әрбір кезең оны сипаттаудың 

барлық атрибуттары бар дербес технологиялық процесс ретінде қаралуы 

мүмкін. 

ТП-да технологиялық жабдықтың жұмыс шарттары бойынша бірнеше 

жай-күйлерді бөліп көрсетуге болады: 

 жабдықтарды қалыпты жұмыс режиміне шығару; 

 жабдықтың қалыпты режимде жұмыс істеуі; 

 жабдықты толық тоқтатуға көшу; 

 құрылғы бөлігінің уақытша тоқтауы; 

 жабдық жұмысындағы авариялық жағдайлар.  
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Технологиялық регламент технологиялық процесті басқаруды іске 

асыру және оларды басқару үшін автоматтандырылған жүйелерді құру үшін 

негізгі құжат болып табылады. 

Әр ТП уақыт бойынша өтеді және басқару объектісі ретінде 

сипаттаманың екі түрі бар: технологиялық параметрлер және технологиялық 

оқиғалар. Технологиялық параметрлер-бұл бақылау мен басқаруды талап 

ететін жабдықтың жұмыс режимдерінің және пайдаланылатын энергияның, 

өңделетін шикізат пен материалдардың сипаттамаларының жиынтығы. 

Жабдықтың жай-күйі (қосылған немесе сөндірілген), сондай-ақ 

технологиялық параметрлер кейбір берілген мәндерден тең, көп немесе аз 

болатын жағдайлар технологиялық оқиғалардың жиынтығын құрайды. Уақыт 

бойынша технологиялық параметрлердің мәндерін өзгерту тренд (бағыт) деп 

аталады. Қызмет көрсетуші персонал тарапынан міндетті бақылауды талап 

ететін технологиялық оқиғалар алармалар деп аталады. 

 

4.7 Термодинамика және технологиялық процестер 
 

Термодинамикалық әдіс олардың арасындағы өзара байланысты орнату 

мақсатында байқалатын құбылыстарды жалпылауға мүмкіндік беретін 

көптеген түрлі процестерді зерттеу үшін әмбебап әдіс болып табылады.  

Бұл әдісті процестерді талдауға кеңінен қолдану өнеркәсіптің қазіргі 

заманғы салаларында технологиялық процестерді дамытуда маңызды рөл 

атқарады.  

Осылайша, термодинамикалық әдісті қолдану аясы өте кең және ерекше 

жеке заттардан абстракттануға және материалдық денелерді және олардың 

өзара әрекеттесуін жүйелі түрде қарауға мүмкіндік береді.  

Термодинамикадағы процестердің қоршаған ортадан оқшаулану 

дәрежесіне байланысты оқшауланған, жабық және ашық процестер болып 

бөлінеді. Қоршаған ортамен өзара әрекеттеспейтін процестер оқшауланған 

деп аталады.  Қоршаған ортамен олардың заттарын құрайтын бөлшектермен 

(атомдармен, молекулалармен, иондармен) алмаспайтын, бірақ онымен өзге 

жолмен (мысалы, жылу алмасу, механикалық жұмыс, сәулелену арқылы) 

өзара әрекеттесетін процестер жабық деп аталады. Қоршаған ортамен 

заттардың барлық құрамдас бөліктері немесе заттардың бөліктері алмасатын 

процестер ашық деп аталады.  

Процестің жай-күйі оның қасиеттерінің жиынтығымен анықталады. 

Қарастырылып отырған процестің қандай да бір макроскопиялық қасиетін 

сипаттайтын барлық шамалар термодинамикалық параметрлер деп аталады. 

Сыртқы және ішкі параметрлер бар.  

Осы процеске қатысты сыртқы денелердің өзара іс-қимылымен 

анықталатын макроскопиялық шамалар сыртқы параметрлер деп аталады, ал 

осы процесті құрайтын бөлшектердің өзара іс-қимылымен және жай-күйімен 

анықталатын ішкі параметрлер деп аталады. тәуелсіз термодинамикалық 

параметрлердің бастапқы таңдалуы кез келген болуы мүмкін, бірақ егер ол 
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жасалған болса, онда оны есепті шешу процесінде өз бетінше өзгертуге 

болмайды, сондықтан тәуелсіз параметрлердің бір жиынтығынан екіншісіне 

ауысуды математикалық ережелерге сәйкес жүргізу қажет.  

Тәуелсіз термодинамикалық параметрлер көбінесе тікелей өлшеуге 

беріледі (мысалы, температура, қысым, моль немесе үлес көлемі, 

концентрация және т.б.).  

Қарқынды параметрлерді (немесе қарқындылық факторлары) және 

экстенсивті (немесе сыйымдылық факторлары) ажыратады. Мәндері 

процестің массасына байланысты емес параметрлер қарқынды деп аталады. 

Бұл барлық молярлық және үлестік қасиеттер, температура, қысым. Қарқынды 

қасиеттер барлық процесте бірдей мағынаға ие болуы немесе нүктеден 

нүктеге өзгеруі мүмкін. Олардың шамалары аддитивті емес. Экстенсивті деп 

аталатын қасиеттер, олардың шамасы процестің массасына пропорционалды. 

Олар аддитивтілікке ие. Бұл жүйенің көлемі, оның массасы немесе мольдар 

саны және т. б. Қарқынды қасиеттер-бұл осы күйдегі процестің ерекше 

қасиеттері. Сондықтан тәуелсіз термодинамикалық параметрлер ретінде 

әдетте қарқынды қасиеттер қолданылады. 

Егер қарапайым процестің термодинамикалық қасиеттерін зерделеумен 

шектелсе, яғни сыртқы күш өрістерінің (мысалы, гравитациялық, 

электростатикалық немесе магнитті) әсерін назарға алмау және сонымен 

қатар, процесс тыныштықта тұр деп болжасақ, онда оның жағдайы үш 

шамамен анықталады; V көлемімен, р қысымымен және абсолюттік 

температурамен Т. Көлем, қысым және температура өзара тәуелділікпен 

байланысты, ол жалпы түрде теңдеумен көрінетін:  

 

                (4.1) 

 

Күй параметрлерін өзара байланыстыратын теңдеулер күй теңдеулері 

деп аталады. (4.1) – күйдің термиялық теңдеуі.  

Процесс бір күйден екіншісіне ауысқан кезде оның қасиеттерінің өзгеруі 

тәсілге байланысты емес, тек процестің бастапқы және соңғы жай-күйімен, 

яғни осы екі күйдегі термодинамикалық параметрлермен анықталады. 

Математикалық тұрғыдан, қасиеттердің өзгеруінің тәуелсіздігін бекіту, шын 

мәнінде, қасиеттің шексіз аз өзгерісі толық дифференциал болып табылады.  

Барлық нақты процестер тең емес. Оларды зерттеу қиын және жеңілдету 

үшін оларды идеалданған тепе-тең процестермен алмастырады. 

Термодинамикада қайтымды және қайтымсыз процестер ұғымдары бар. 

Жұмыс денесі тікелей, содан кейін кері бағытта қосымша энергия 

шығындарынсыз бастапқы күйге оралатын процесс қайтымды процесс деп 

аталады. Бұдан әрі «процесс» деген сөзбен теңдес қайтымды процесті 

түсінеміз. 

Термодинамикалық процестерді зерттеу үшін графикалық әдістер 

қолданылады, ол үшін жұмыс денесінің күйі нүктемен, ал процесс қисықпен 

бейнеленуі мүмкін координаталардың тікбұрышты жүйесін қолданады. 



77 
 

Термодинамика идеалды газдардың бес негізгі процесін зерттейді: 

1) Тұрақты газ көлемінде болатын изохорлы (V= const). 

 2) Тұрақты қысымда болатын изобарлық (р= const). 

 3) Тұрақты температурада болатын изотермиялық (Т = const). 

 4) Адиабатты, жылу беру немесе бұру болмайды, яғни қоршаған 

ортамен жылу алмасусыз өтеді (q= 0). 

 5) Политропты, саяси-алдыңғы төрт жеке оқиға болып табылатын 

жұмыс денесінің барлық параметрлерін өзгертудің жалпы процесі. 

Бұл процестерді зерттеу үшін анықтау қажет:  

1) Жұмыс денесінің жай-күйінің өзгеру заңдылықтарын анықтайтын 

процесс теңдеуі. 

2) Диаграммадағы процестің графикалық бейнесі. 
3) Процестегі параметрлер арасындағы байланыс. 
4) Процестегі жұмыс денесінің ішкі энергиясының өзгеруі. 
5) Процесс кезінде жұмыс сұйықтығының көмегімен орындалатын 

жұмыс. 

6) Процесске қатысатын жылу. 
Эксергия 

Эксергия (эксэргия; грек тілінен алынған; эк - экс - жоғары дәрежені 

білдіретін префикс және грек. ergon-жұмыс) - берілген күйден қоршаған 

ортамен тепе-теңдік күйіне өту кезінде термодинамикалық жүйе жасай алатын 

ең жоғары пайдалы жұмысқа тең энергия бөлігі. Эксергия кейде жүйенің 

жұмыс қабілеттілігі деп аталады. «Эксергия» ұғымын пайдалану 

термодинамикалық процестердің тепе-теңсіздігінің энергияны түрлендіру 

тиімділігіне әсерін сандық анықтауға мүмкіндік береді, яғни 

термодинамиканың екінші бастауының ерекшеліктерін: газ-динамикалық 

құбылыстар, үйкеліс, жылу беру салдарынан қолдануға болмайтын 

энергияның бір бөлігін оқшаулауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл 

қондырғының қандай да бір элементінің термодинамикалық жетілу дәрежесін 

талдауға мүмкіндік береді және бүкіл қондырғының жұмысқа қабілеттілігін 

алдын ала бағалауды талап етпейді. 

Эксергия сан жағынан h энтальпиясының әртүрлілігіне және T 

термодинамикалық температураның және S энтропиясының туындысына тең: 

 

       .                                          (4.2) 

 

Технологиялық процестер тиімділігінің өлшемдері мен көрсеткіштері 

Энергия тиімділігі-энергетикалық ресурстарды тиімді (ұтымды) 

пайдалану. Өндірістегі ғимараттарды немесе технологиялық процестерді 

энергетикалық қамтамасыз етудің сол деңгейін қамтамасыз ету үшін 

энергияның аз мөлшерін пайдалану. Техника мен технологияны дамытудың 

қазіргі деңгейінде және қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптарды 

сақтауда ОЭР пайдаланудың экономикалық ақталған тиімділігіне қол жеткізу. 
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Бұл білім саласы инженерия, экономика, юриспруденция және әлеуметтану 

тоғысында орналасқан. 

Ең бастысы энергия тұтынуды азайтуға бағытталған энергия үнемдеу 

(жинақтау, энергияны сақтау) айырмашылығы, энергия тиімділігі (энергия 

тұтынудың пайдалылығы) – энергияны пайдалы (тиімді) жұмсау. 

Технологиялық процестің жұмыс істеу сапасы осы процестің 

техникалық жай-күйі мен экономикалық орындылығын анықтайтын 

қасиеттердің жиынтығымен сипаттауға болады. 

Техникалық көрсеткіштер технологиялық процестің сапасын 

анықтайды. 

Оларға жатады: 

 өндіріс өнімділігі (қуаты); 

 қарқындылығы; 

 айналу дәрежесі; 

 іріктелгіштігі; 

 өнімнің шығуы. 
Өнімділік-уақыт бірлігінде алынған өнім саны. 

Бір химиялық процестер өтетін әртүрлі құрылғылар мен өлшемдегі 

аппараттар мен қондырғылардың жұмысын салыстыру үшін қарқындылық 

ұғымы қолданылады. 

Процестің қарқындылығы-бұл аппарат көлемінің бірлігінде өңделетін 

шикізат немесе түзілетін өнім саны. 

Бұл көрсеткіш технологиялық аппаратта процестің өту қарқындылығын 

және процесті ұйымдастыруды жетілдіруді сипаттайды. 

Қарқындылық-бұл аппараттың көлемін сипаттайтын қандай да бір 

шамаға – оның көлеміне немесе қимасына жатқызылған өнімділік. 

Процестің жұмыс істеу сапасын бағалау процестің жұмыс істеу 

дәрежесін анықтайтын кейбір көрсеткіш ретінде тиімділік критерийімен 

жүргізіледі. Бұл критерий үшін қолданылады:  

 технологиялық элементтердің, процестердің және оның режимдерінің 
оңтайлы параметрлерін анықтау;  

 өнеркәсіп салаларының объектілерін қайта құру және жобалау 
міндеттерін шешу кезінде процестің балама нұсқаларын салыстырмалы 

бағалау;  

 технологиялық процестерді басқару және басқару сапасын бағалау 
алгоритмдерін таңдау және т.б.  

Осылайша, тиімділік өлшемі технологиялық топологияның 

ерекшеліктерін және процестің негізгі қасиеттерін, сондай-ақ басқа 

процестермен және қоршаған ортамен өзара іс-қимыл жасау жағдайында оның 

жұмыс істеуінің технологиялық режимдерін ескеретін кешенді көрсеткіш 

болып табылады.  

Технологиялық процестердің тиімділік өлшемдері (ТӨ) ретінде әртүрлі 

техникалық-экономикалық көрсеткіштер (ТЭК) ретінде қолданылады, 
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мысалы, пайда, өзіндік құн, келтірілген шығындар және т. б., сондай - ақ 

технологиялық көрсеткіштер (мысалы, өнім шығару бойынша өнімділік және 

қуат; жылу және массалық беру термодинамикалық эксергетикалық 

коэффициенттері, айналу дәрежесі, шикізаттың үлестік шығыс нормалары 

және ТЭК және т.б.). 

Экономикалық ТӨ сипаттамасын қысқаша қарастырайық. ТП қызмет 

ету процесінде әртүрлі процестерді келісу үшін шектеу шарттарымен ТӨ жиі 

қолданады. Мысалы, ТП үшін осындай экономикалық ТӨ қызмет ете алады: 

Талап етілетін сапаға және өнімнің берілген өзіндік құнына шектеу 

кезіндегі өнімділік. 

Берілген өнімділікке және талап етілетін сапаға және т. б. шектеу 

кезіндегі өнімнің орташа өзіндік құны. 

Шектеу шарттары бар ТӨ оларды пайдалану саласын барынша 

тарылтатын бірқатар кемшіліктерге ие екенін атап өту қажет. 

ТП жұмыс істеу тиімділігін неғұрлым толық бағалау үшін, әдетте, таза 

өнім мен келтірілген шығындар жататын жалпыланған экономикалық ТӨ 

пайдалану қажет.    таза өнімі тең: 

 

   ∑                                             (4.3) 

мұндағы Ві -тауар өнімінің көлемі, т;  

  -көтерме баға, тг/т; 

        - материалдық шығындар (ТЭК шығын) құны, тг.;  

А-амортизациялық аударымдар, тг;  

i -өнім түрі. 

Келтірілген шығындардың шамасы П3 тең: 

 

        ,                                       (4.4) 

мұндағы    - жиынтық пайдалану шығындары, тг/жыл;  
Е-капитал салымдарының экономикалық тиімділігінің қалыпты 

коэффициенті (шамасы, өтелімділіктің кері нормативтік мерзімі), жыл-1;  

Кз – күрделі шығындар, тг. 

Күрделі ТП зерттеу және басқару кезінде қойылған мақсаттарға 

байланысты экономикалық және технологиялық ТӨ пайдалану қажет. Дұрыс 

таңдалған технологиялық ТӨ экономикалық ТӨ-ге қайшы келмеуге тиіс, 

өйткені бұл жағдайда олардың жеке аналогтары болып табылады. 

ТП басқарудың оңтайлы жүйелерін жобалау кезінде технологиялық ТӨ 

пайдалану қажет. 

Соңғы жылдары ТП басқару жүйесін әзірлеу кезінде эксергия 

шамасымен бағаланатын жүйедегі энергия ағынының жұмыс істеу 

қабілеттілігінің сандық, сондай-ақ сапалық сипаттамаларын есепке алу 

қажеттілігі туындайды. Бұл міндет 1-ші және 2-ші термодинамика заңдарын 

қолдану негізінде эксергетикалық талдау тұрғысынан шешіледі. Техникалық-

экономикалық талдауды ТП тиімділігін эксергетикалық талдаумен қоса 

атқару жаңа термоэкономикалық ТӨ пайда болуына алып келді, олар ТП-да 
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эксергия ағындарын түрлендіру тиімділігін, сондай-ақ ТП және оның жеке 

элементтерінің жұмыс істеу процестерін жетілдірудің термодинамикалық 

дәрежесін экономикалық бағалауға мүмкіндік береді. 

ТП белгілі бір иерархиялық деңгейіндегі әрбір элементтің немесе ішкі 

жүйенің жұмыс істеу сапасы белгілі бір технологиялық ТӨ типімен 

сипатталады. ТП-дің жеке элементтерінің технологиялық ТӨ әр түрлі 

тиімділіктің мәндері, осы ТП-нің қарқындылығы мен өнімділігі болып 

табылады. Тиімділік тепе-теңдікке жақындау дәрежесін көрсетеді. ТП 

тиімділігінің мысалдары: реактор процестері үшін, бастапқы реактивтердің 

конверсиялану дәрежесі, өнімнің шығымы, селективтілігі; масса алмасу 

процестері үшін, бөліну дәрежесі, сіңіруу дәрежесі, мақсатты өнімді алу 

дәрежесі; жылу беру процестері үшін - жылу тиімділігі және эксергетикалық 

тиімділік. 

ТП-ның жұмыс істеуінің технологиялық ТӨ тұтастай алғанда шикізат 

және ТЭК бойынша шығыс нормалары болып табылады. ТП жұмыс істеу 

тиімділігін бағалау үшін экономикалық ТӨ – өнімділік, өнімнің өзіндік құны 

және келтірілген шығындар, өнімнің материал сыйымдылығы қолданылады. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Технологиялық процесс. 

2. Технологиялық процестердің қасиеттері. 

3. Технологиялық өту, қосалқы өту. 

4. Технологиялық процестердің түрлері. 

5. Деректерді өңдеудің технологиялық процесі. 

6. Технологиялық процестерді модельдеу және жобалау. 

7. Технологиялық режим және технологиялық карта. 

8. Оңтайлы технологиялық режим. 

9. Технологиялық процестің фазалары. 

10. Жұмыс істеу тәсілі бойынша технологиялық процестердің жіктелуі. 

11. Көпассортиментті өнім өндіру. 

12. Біріктірілген және икемді көпассортиментті технологиялық 

процестер. 

13. Ресурс үнемдеуші, химия-энерготехнологиялық процестер. 

14. Энергия тиімділігі. 

15. Біртекті және біртекті емес технологиялық процестер. 

16. Технологиялық, құрылымдық және функционалдық схемалар. 

17. Бір бағытты және қарсы бағытталған технологиялық процестер. 

18. Технологиялық регламент. 

19. Термодинамикалық әдіс. 

20. Оқшауланған, жабық және ашық процестер. 

21. Термодинамикалық параметрлер. 

22. Эксергия дегеніміз не? 

23. Технологиялық процестер тиімділігінің өлшемдері мен 

көрсеткіштері.  
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5 Технологиялық процестердің құрылымы және айнымалылар 

 

5.1 Автоматтандыру объектілерінің құрылымы 
 

Автоматтандыру объектілерінің әртүрлі құрылымы бар, ол кіріс және 

шығыс айнымалыларының санымен, олардың өзара байланысымен 

анықталады. 

Технологиялық процестің жай-күйі кіретін, шығатын және 

қозғалыстарды бөлетін айнымалыларды сипаттайды (5.1 сурет). 

 
Z

X Y

 
 

5.1 сурет – Басқару объектісінің құрылымдық сұлбасы 

 

Енгізілетін айнымалылар немесе әсерлер технологиялық параметрлер 

болып табылады, өзгерген кезде технологиялық процесс барысында тиісті 

өзгеріс болады. 

Кіріс айнымалылары (олардың жиынтығы х векторымен белгіленеді) 

технологиялық жүйеге түсетін кіріс материалдық ағындардың жай-күйі мен 

қасиеттерінің параметрлерін, сондай-ақ қоршаған ортаның процеске түрлі 

әсер ету параметрлерін сипаттайды. 

Әдетте бұл айнымалыларды өзгерту басқару мақсатында объектіге әсер 

етеді. Көп жағдайда материалдық ағындардың шығындары және энергия 

ағыны басқарылатын объектіге реттеуші әсер ету болып табылады. 

Шығыс айнымалылары технологиялық параметрлер деп аталады, 

олардың негізінде технологиялық процестің барысы бағаланады. Берілген 

бағдарламаға сәйкес өзгертілуі тиіс объектінің шығыс айнымалысы реттелетін 

айнымалы (шама) деп аталады. Бұл, әдетте, бір немесе бірнеше айнымалы 

шығыс айнымалы нысан. 

Технологиялық процестердің шығыс айнымалылары процестің шығыс 

технологиялық ағындарының параметрлері ретінде ағынның жай-күйінің 

параметрлеріне (массалық және көлемді шығыстар, химиялық 

компоненттердің концентрациясы, қысым, температура және т.б.) және 

ағынның қасиеттерінің параметрлеріне (жылу сыйымдылығы, тұтқырлығы, 

тығыздығы және т. б.) бөлінеді. Бұл айнымалылар тікелей өлшенеді, ал 

оларды өлшеу мүмкін болмаған жағдайда, оларды есептеуге ұмтылады, 

негізінен, басқа өлшенетін айнымалы бойынша үлгілерді пайдаланады. 

Көптеген шығыс айнымалылары объектіні басқару процесінде технологиялық 
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қондырғылардың өзгермелі жай-күйі ретінде пайдаланылады және оларды 

берілген деңгейде ұстайды немесе берілген заң бойынша өзгертеді. Оларға 

мыналар жатады: сұйықтық деңгейі немесе қайнаған қабаттың деңгейі – 

сұйық фаза немесе жұмыс ортасы бойынша баланс көрсеткіші; қысым-газ 

ортасы балансының көрсеткіші; температура – аппараттағы жылу балансының 

көрсеткіші; концентрация-компонент бойынша материалдық баланс 

көрсеткіші. 

Құрылымға байланысты объектілер бір немесе бір арналы және көп 

өлшемді болуы мүмкін,олар өз кезегінде көп арналы және көп байланысты 

болып бөлінеді. 

Бір өлшемді немесе бір арналы - бұл бір кіріс және шығыс айнымалысы 

бар объект. Бұл процестердің көпшілігі бір кіріс X және бір шығыс Y 

мәндерімен сипатталады. Олар еркіндіктің бір дәрежесіне ие және оны 

формуланың жалпыланған теңдеуі арқылы сипаттауға болады: 

 

A(dY/dt)=Q,                                                   (5.1) 

 

мұнда қарастырылатын процестердің әрқайсысы үшін A және Q нақты 

өрнектер болады. 

5.1 кестеде қарапайым процестерге арналған теңдеулер көрсетілген, 

мұндағы Q - объектіге материалдық немесе энергетикалық әсер ету, ал А мәні 

объектінің динамикалық қасиеттерін сипаттайды және уақыт бойынша Y 

өзгерісінің табиғатын анықтайды. Жалпы жағдайда Q  Qп ағымы мен заттың 

Qр тұтынуы мен объектіндегі энергия арасындағы айырмашылыққа тең, яғни. 

 

Q= Qп-Qр.                                                 (5.2) 

 
 

5.1 кесте – Жеке процестердің теңдеулері 
Процесс Дифференциалд

ық теңдеулер 

Қабылданған белгілер 

Ыдысты 

сұйықт

ықпен 

толтыру 

(босату)  

 
  

  
   

                                          
                              

Ыдысты 

газбен 

толтыру 

(босату)  

 

 

  

  
      

                                                                                                            
                

Денені 

қыздыр

у 

(салқын

дату)  
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5.1 кестенің жалғасы 
Процесс Дифференциалд

ық теңдеулер 

Қабылданған белгілер 

Денені 

кептіру 

(ылғалд

андыру)  

 
  

  
   

                                     
                                                     
                                                                        

Ерітінді

ден 

(суспенз

иядан) 

еру 

немесе 

тұндыру 

 
  

  
   

                       
                                                                                       
                                                                      

Буланд

ыру 
 
  

  
   

     

                                                 
                                                                                                       
                                               
                                             

 

Тепе-теңдік жағдайында объектіге әсер болмайды, яғни q=0. А, нөлден 

басқа, Y нөлге тең болуы керек. Объектіде Q құрылғысының пайда 

болуымен өтпелі процесс пайда болады, онда Ү уақыт өзгереді. Бұл өзгерістің 

сипаты объектінің динамикалық қасиеттерімен анықталады.  

5.2-суретте, а  бір арналы объектінің жинағы мысалы келтірілген, судың 

еркін ағынмен, онда L деңгейі ұсталуы тиіс, 5.2-суретте, б – графикалық 

бейнесі бір арналы объектіні автоматтандыру. Қарастырылып отырған 

объектіде y=L – Шығыс айнымалы, ал x=F – кіріс. Автоматтандыру объектісі 

ретінде бір арналы объектінің өзіндік ерекшелігі тұрақты кіріс әсерінің 

тұрақты коэффициент арқылы тұрақты шығыс сигналымен байланыстырылуы 

болып табылады. Егер бұл объект стационарлық емес болса, онда көрсетілген 

байланыс әртүрлі функциялармен сипатталады y=f(x). Көбінесе бұл функция 

полиноммен сипатталады. 

 

 
а - еркін ағын су жинағы; б-жинақтың графикалық бейнесі. 

5.2 сурет – Бір арналы автоматтандыру объектісі 

 

Көп өлшемді объект деп кіріс немесе шығыс айнымалылары немесе сол 

және басқа да көп бірліктер векторларының саны немесе өлшемі бар объектті 

атайды. 
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Негізінде, көп өлшемді объектілерде өзара іс-қимылдың мынадай 

схемаларын белгілеуге болады: 

 бір өлшемді-көп өлшемді (5.3, а сурет) – объектіге тек бір айнымалы 

әсер етеді, ал оның мінез-құлқы демалыс айнымалыларына әсер етеді; 

 көп өлшемді – бір өлшемді сұлба (5.3, б сурет) - объектіге көптеген 

(бірнеше) кіріс айнымалылары әсер етеді, ал оның жағдайы бір шығыс 

айнымалы бойынша бағаланады; 

 көп өлшемді – көп өлшемді сұлба (5.3, в сурет) - объектіге көптеген 

айнымалылар әсер етеді, ал оның жағдайы көптеген шығыс айнымалылары 

бойынша бағаланады. 

 

х

у1

у2

уi

x1

x2

xi

y

x1

x2

xi

у1

у2

уi

а б в
 

 

5.3 сурет – Көп өлшемді объектілердің өзара іс-қимыл сұлбалары 

 

Әр кіріс айнымалы көптеген демалыс айнымалыларына әсер ететін көп 

өлшемді объект көпбайланысты деп аталады. 5.4-суретте көпбайланысты 

объект – екі жинақтағы технологиялық процестің мысалы көрсетілген. Бұл 

процестің  шығыс айнымалылары L1 және  L2 деңгейлері болып табылады, ал 

кіріс – F1 және F2 сұйықтығының шығындары тиісінше. Бұл автоматтандыру 

объектісінің графикалық бейнесі 5.4, б-суреттерінде көрсетілген. Айналған 

сызықтар F1 ағынының жылдамдығы өзгерген кезде бірінші жинақта да, 

екінші L2 де деңгей өзгеретіндігін көрсетеді. 

 

 
 

а-екі жинақтағы технологиялық процесс; б-графикалық сурет. 

5.4 сурет – Автоматтандырудың көп байланысқан нысаны 
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Көп өлшемді объект, онда әрбір кіріс айнымалы оған сәйкес келетін бір 

шығыс айнымалысына ғана әсер етеді, көп арналы деп аталады. Бұл көп 

өлшемді объектінің ерекшелігі-ол бір арналы автоматтандыру объектілерінің 

жиынтығына шартты түрде бөлінуі мүмкін. 

 

5.2 Технологиялық айнымалылар шектеулерін тұжырымдау 

 

Объектілердің технологиялық өзгеруін процестің технологиялық 

режимдерінің талаптарына сүйене отырып, берілген шектерде ғана өзгертуге 

болады. Айнымалы өзгеретін берілген шектерді шектеу деп атайды. 

Шектеулер кіріс және шығыс айнымалыларына, сондай-ақ осы 

айнымалылардың түрлі функцияларына қойылады. Бұл процестердің маңызды 

сапасын автоматтандыру жүйесін әзірлеу және жобалау кезінде пайдалану 

қажет. Процестің өзгермелі шектеулері шығарылатын өнімнің сапасына және 

шикізатқа қойылатын талаптарға, авариясыз пайдалану жағдайларына, 

объектілердің конструктивтік ерекшеліктеріне, технологиялық тізбек 

бойынша зерттелетінге дейін және одан кейін жұмыс істейтін басқа да 

объектілердің қасиеттеріне және бірқатар басқа себептерге байланысты. 

Шектеулерді екі топқа бөлуге болады: 

а) yimin≤yi≤yimax   xjmin≤xj≤xjmax, түрі бар шартсыз шектеулер; мұндағы 

yimin=const; yimax=const; xjmin=const; xjmax=const; 

б) шектердің шамалары кейбір айнымалылардың функциялары болып 

табылатын шартты шектеулер, мысалы, yimin=f1i(z1,z2), yimax= f2i(z1,z2) және т.б. 

Көптеген жағдайларда объектіде бар шектеулер екінші топқа жатады және 

оларды сөзсіз шектеулер түрінде тапсырма басқару жүйесінің мүмкіндіктерін 

азайтады. 

Осылайша, газ беру жылдамдығы компрессорлардың қуатымен, 

реакторға кіре берістегі қоспаның температурасы – жылу 

алмастырғыштардың мүмкіндіктерімен шектеледі. Жарылыс қауіпсіздігі 

тұрғысынан сәйкес тиісті шектеулер реакциялық қоспа компоненттерінің 

шоғырлануына салынуы мүмкін. Реактор ішіндегі температура 

катализатордың және т.б. сақталу шарттарына сәйкес белгілі бір шамадан 

аспауы тиіс. 

Сондай-ақ, шектеулерді экономикалық пайымдаулардан да қоюға 

болады. Осылайша, оңтайландырудың күрделі критерийін пайдалану кезінде 

шектеуді демалыс өзгермелі процеске салады. 

Мысалы, технологиялық процесті оңтайландыру міндетін келесі түрде 

тұжырымдауға болады: кіріс басқарылмайтын айнымалылардың кез келген 

комбинациясы кезінде, оңтайландыру критерийі айнымалыларға салынған 

барлық шектеулерді орындау шартымен экстремалды мәнді қабылдауы үшін 

басқарылатын айнымалылардың мәндерін табу қажет. 
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5.3 Басқарылатын айнымалылар 

 

Объектінің реттелетін шамасына әсер ету мақсатында реттеу процесі 

барысында өзгеретін объектінің кіріс айнымалысы басқарылатын айнымалы 

(шама) деп аталады. Бұл, әдетте, кіріс айнымалылары қатарынан бірнеше 

айнымалылардың бірі. 

Басқарылатын айнымалылар берілген бағдарлама бойынша автоматты 

реттеу жүйелерінің көмегімен өлшенуі, тұрақтануы немесе автоматты түрде 

өзгеруі мүмкін. Басқарылмайтын айнымалыларды тұрақтандыруға болмайды, 

бірақ олардың кейбірін өлшеуге болады. 

Жылуалмастырғышты автоматтандыру объектісі ретінде қарастырайық, 

оның сызбасы 5.5-суретте келтірілген. Жылуалмастырғыштың кіріс айнымалы 

жылуалмастырғыштың шығысы F, оның бастапқы температурасы Ткір, 

жылуалмастырғышқа түсетін жылу тасығыштың бу қысымы Р болып 

табылады. Шығыс айнымалы-өнімнің соңғы температурасы Тшығ. 

 

 
 

5.5 сурет – Жылу алмасу аппаратының технологиялық параметрлері 

 

Жылуалмастырғышта  жылытқыш будың қысымы Р болып табылады, ал 

реттелетін айнымалы (мөлшері) объектінің – өнімнің шығу температурасы, 

Тшығ. Жылуалмастырғыштың температурасын реттеу кезінде 

жылуалмастырғыштың температурасы мен өнім шығысының ауытқуы, жылу 

тасымалдағыштың қысымының өзгеруі қоздырғыш әсер ету болып табылады. 

Үздіксіз әрекет ететін изотермиялық химиялық реактор үшін 

реакциялық қоспаның температурасы, аппараттан шығатын ағынның құрамы 

реттелетін айнымалы болып табылады; реакциялық қоспаның шығысының 

және реакциялық қоспаның шығысының өзгеруі реактор қаптамасына будың 

шығысының өзгеруі реттегіш ауыспалы (әсер ету) болуы мүмкін; шикізат 

құрамының өзгеруі, жылытқыш будың қысымы, егер жылытқыш будың 

қысымын өлшеу қиын болмаса, онда шикізаттың құрамы көп жағдайларда 

төмен дәлдікпен өлшенуі немесе жеткіліксіз жедел болуы мүмкін. 

Басқарылатын шама технологиялық процестің жай-күйін бір мәнді 

сипаттауы тиіс. Бұл талап міндетті, бірақ жеткіліксіз, себебі процестің жай-

күйі бір емес, бірнеше шамалармен сипатталады. Бұл жағдайда келесі 

талаптарға неғұрлым толық сәйкес келетін шамалардың бірін басқару ретінде 

таңдау қажет: 
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 таңдалған шаманы өлшеу үшін жеткілікті жоғары сезімталдығы бар 
қарапайым және сенімді аспаптар (датчиктер) болуы тиіс; 

 автоматты жүйенің динамикалық сипаттамасы қанағаттанарлық 

болуы тиіс (кез келген қоздырғыш әсер ету кезінде басқарылатын шама 

мәнінің өзгеруінде барынша аз кешігуі қажет); 

 берілген мәннен басқарылатын шаманың статикалық және 

динамикалық ауытқуының рұқсат етілген шамалары жеткілікті үлкен болуы 

тиіс; 

 бір объектіде бірнеше басқарылатын шамалар кезінде олардың 
процесс арқылы өзара байланыстары ең аз болуы немесе, егер мүмкін болса, 

басқару сапасын жақсарту үшін  параметрлер арасындағы байланыстар 

пайдаланылуы тиіс; 

 процесті басқару үшін қажетті реттеуіштердің саны ең аз мөлшерге 
дейін қысқартылуы тиіс; 

 технологиялық процесс барынша үнемді жүргізілуі тиіс. 
Мүмкін реттеушілік әсер ету. Бұл реттелетін параметрлерді қолдау үшін 

автоматты түрде өзгертуге болатын материалдық немесе жылу ағындары. 

Шығыс айнымалылары. Олардың ішінен реттелетін координаттарды 

таңдайды. Реттелетін координаттар ретінде реттеудің тұйық жүйелерін құру 

кезінде технологиялық параметрлерді таңдайды, олардың өзгеруі аппараттағы 

материалдық немесе жылу балансының бұзылғанын куәландырады. Оларға 

мыналар жатады: сұйықтық деңгейі-сұйық фаза бойынша баланс көрсеткіші; 

қысым-газ фазасы бойынша баланс көрсеткіші; температура – аппараттағы 

жылу баланс көрсеткіші; концентрация-компонент бойынша материалдық 

баланс көрсеткіші. 

2.6 сурет-жобаланған АРЖ үшін реттеу арналарын таңдауға мүмкіндік 

береді. Бұл ретте бір жағдайда шешім бір мәнді анықталады, ал басқаларында 

берілген шығу үшін реттеуші әсер ретінде реттелетін координатаны таңдау 

мүмкіндігі бар. Реттеу арналарын түпкілікті таңдау әртүрлі арналардың 

статикалық және динамикалық сипаттамаларын салыстырмалы талдау 

негізінде жүргізіледі. Бұл ретте күшейту коэффициенті, таза кешігу уақыты, 

оның арнаның ең көп тұрақты уақытына қатынасы сияқты көрсеткіштерді 

ескереді. 

 

5.4 Басқару объектілеріндегі қоздырғыш әсер 
 

Басқару теориясынан барлық нақты басқару жүйелері қандай да бір 

наразылықтар жағдайында жұмыс істейтіні жақсы белгілі. Сондықтан 

«ауытқу» термині алдын ала белгісіз, бақылауға келмейтін және 

басқарылмайтын кіріс сигналдарын білдіретін жүйенің кіріс сигналдарының 

ерекше санатына жатады.  

Олар әдетте басқарылатын жүйелердің мінез-құлқындағы жағымсыз 

әсерлерге алып келеді. Басқару жүйелеріндегі ауытқулардың кейбір типтік 
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мысалдары мыналар болып табылады: жылдамдық реттегіштеріндегі, энергия 

генераторларындағы және т.б. жүктемені флуктуациялау; химия-

технологиялық процестердегі шығыстардың белгісіздігі; желдің екпіні, 

жоғары ағындар және ұшақтарға, зымырандарға және т.б. белгісіз 

аэродинамикалық жүктемелер; үйкеліс, ауырлық орнын ауыстыру орталығы, 

тартылыс эксцентрициясы, күшейткіштің жылжуы және механикалық және 

электр жүйелеріндегі орын ауыстырудың басқа да белгісіз әсерлері. 

Ауытқу- бұл өзгеруі басқару жүйелерінің процестің жұмысына әсер 

етуімен байланысты емес айнымалы. Бұл өзгерістер сыртқы жағдайларды 

орнатуға әсер етуді және объектінің өзіне, сондай-ақ басқа жағдайларға 

сипаттама береді. Олар қоздырғыш әсер деп аталады (Z векторымен 

белгіленеді) және оларды қалпына келтіру үшін бақылау әрекеттері 

қолданылады. Ауытқу түрлері әдетте тұрақтандыруға, бақыланатын және 

бақыланбайтын ауытқуларға мүмкіндік беретін болып бөлінеді. 

Тұрақтандыруға жол беретін ауытқулар-бұл елеулі ауытқуларға 

ұшырайтын тәуелсіз технологиялық параметрлер. Алайда, технологиялық 

процестің жұмыс істеу шарттары бойынша олар автоматтандыру жүйесінің 

көмегімен тұрақтануы мүмкін. Мұндай параметрлерге кіріс технологиялық 

ағындардың айнымалылары жатады, мысалы, материалдық және 

энергетикалық ағындардың шығыны мен температурасы сияқты 

айнымалылар. Сондықтан технологиялық процестерді басқару жүйелерін 

жобалау кезінде мұндай наразылықтарды автоматты түрде тұрақтандыруды 

қарастыру қажет, бұл жалпы процесті басқару сапасын айтарлықтай 

арттыруға, сондай-ақ жүйенің технологиялық регламенті шеңберінде процесті 

тұрақты жүргізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Бақыланатын бұзылыстарды өлшеуге болады, бірақ оларды реттеу 

немесе тұрақтандыру ұсынылмайды (алдыңғы аппараттардан тікелей 

тұтынылатын қуат; қоршаған орта температурасы және т.б.). Мұндай 

тұрақсыз бұзылулардың болуы процестің негізгі индикаторында немесе 

тұйықталған басқару жүйелерін пайдалануды талап етеді, бұл ретте бақылау 

сапасы бұзылыстың динамикалық өтемін енгізу арқылы жақсартылады. 

Бақыланбайтын бұзушылықтар - тікелей өлшеу мүмкін емес немесе 

орынсыз болатын бұзылулар. Бірінші бұзылуларға катализатордың 

белсенділігінің төмендеуі, жылу мен масса алмасу коэффициенттерінің 

өзгеруі және т.б. жатады, екіншісі, мысалы, кездейсоқ өзгеретін және жылу 

процестерінде бұзылу көзі болып табылатын зауыт желісіндегі қыздыру 

буының қысымы болуы мүмкін. 

Кері әсерді өлшеу мүмкіндігі реттеу жүйесіне қосымша сигнал енгізуге 

мүмкіндік береді,бұл өз кезегінде оны реттеу мүмкіндігін жақсартады. 

Технологиялық процесс объектіге келіп түсуі және одан заттар мен 

энергияның шығыны тең болған жағдайда ғана тепе-теңдік жағдайында 

болады. Кез келген қоздырушы әсердің нәтижесінде материалдық немесе 

энергетикалық баланстың бұзылуы кезінде объектідегі тепе-теңдік бұзылады 

және басқарылатын шаманың нақты мәні берілген шамадан ауытқиды. 



89 
 

Ауытқу шамасы мен жылдамдығы амплитудаға және қоздырғыш әсер ету 

спектріне, сондай-ақ АРЖ динамикалық және статикалық сипаттамаларына 

байланысты. Көп амплитудалар мен кері әсердің жылдамдығы неғұрлым көп 

болса, соғұрлым басқарушы құрылғы объектідегі тепе-теңдікті қалпына 

келтіру қиын.  

Өнеркәсіптік АРЖ процестері сызықтық емес қасиеттерге ие, бірақ 

көптеген жағдайларда оларды тепе-теңдік күйінен аз ауытқулар кезінде 

сызықтық жүйе ретінде белгілі бір қателікпен қарастыруға болады. 

Алайда, егер ауытқу үлкен болса, онда АРЖ сызықтық туралы болжамға 

жол берілмейтін болуы мүмкін, сонда жүйені жобалау кезінде оның сызықтық 

емес қасиеттерін есепке алу қажет.  

Басудың негізгі көзі басқарылатын объектінің жүктемесінің өзгеруі 

болып табылады.  

Шикізат пен энергия мөлшерін объектіге келіп түскенге дейін 

автоматты түрде тұрақтандыруға болады. Объектінің кіре берісінде шикізат 

құрамын тұрақтандыру қиын, сондықтан оның өзгеруі қоздырғыш әсерлердің 

көзі болып табылады.  

Объектінің жүктемесі өзгерген жағдайда, қайта құруды АРЖ тегіс, 

үлкен және ұзақ тербеліссіз жаңа жұмыс режиміне көшуі үшін баяу жүргізу 

қажет.  

Сонымен қатар, жүктемелердің үлкен өзгерістері кезінде реттеуіштердің 

параметрлерін өзгерту қажеттілігі туындауы мүмкін, өйткені жүктемелердің 

өзгеруімен басқарылатын объектілердің динамикалық және статикалық 

қасиеттері өзгереді. Мысалы, жүктемені азайту кезінде таза кешігу артады, 

өзін-өзі теңестіру коэффициенті, сыйымдылық, сыйымдылық коэффициенті 

және объектінің тұрақты уақыты азаяды. Сондықтан объектінің әр түрлі 

жүктемелеріне басқару құрылғыларының әр түрлі оңтайлы параметрлері 

сәйкес келеді.  

Басқару объектісінің сипаттамаларының өзгеруіне байланысты 

туындайтын ауытқулар, мысалы, жылу беру бетінің біртіндеп ластануы, 

сүзгілердің бітелуі, катализатор қасиеттерінің өзгеруі кезінде, әдетте баяу 

жылжу түрінде көрінеді. Алайда, объектінің статикалық және динамикалық 

сипаттамаларының тез өзгеруі де кездеседі, мысалы, саптаманың құлауы 

немесе аппарат ішіндегі ластанудың біртіндеп өсуі нәтижесінде. Әрқашан 

басқарылатын объектіге кіргенге дейін қоздырғыш әсерлерді азайтуға ұмтылу 

керек.  

Көп қабатты басқарылатын объектілерде өтпелі процесс түрі тек 

қоздырғыш әсер түріне ғана емес, сонымен қатар объектіге қосымша орынға 

да байланысты (5.6 сурет). 
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а - бес қабатты басқарылатын объектінің схемасы; б-қоздырғыш әсер ету объектісіне енгізу 

орнының әсерін көрсететін сызба. 

 

5.6 сурет - Өтпелі процестің формасы 

 

Суретте көрсетілген объект 1-5 сыйымдылығынан тұрады. Шығыс 

шамасы 7 атқарушы орган басқаратын реттеуіштің қабылдау блогына 

импульсті беретін 6 құрылғының көмегімен өлшенеді. Объект жүктемесінің Q 

құрылғысының шамасына өзгергенде жылдамдық қисығының нысаны 

қоздырғыш әсерді қосу орнына байланысты болады. Егер 10 кері әсері 5 

Шығыс сыйымдылығына қойылса, онда болады-бір қабырғалы объектіде  11 

екпіннің тиісті қисығы экспоненттер түрінде болады. Сыйымдылығы 3 

алдында 12 екпін қисығы үш көлемді объектідегі өтпелі процеске сәйкес 

келетін нысанда болады.  

Суретте көрсетілген объект 1-5 сыйымдылығынан тұрады. Шығыс 

шамасы 7 атқарушы орган басқаратын реттеуіштің қабылдау блогына 

импульсті беретін 6 құрылғының көмегімен өлшенеді. Объект жүктемесінің Q 

құрылғысының шамасына өзгергенде жылдамдық қисығының нысаны 

қоздырғыш әсерді қосу орнына байланысты болады. Егер 10 кері әсері 5 

Шығыс сыйымдылығына қойылса, онда 11 екпіннің тиісті қисығы 

экспоненттер түрінде болады-бір қабырғалы объектіде. Сыйымдылығы 3 

алдында 12 екпін қисығы үш көлемді объектідегі өтпелі процеске сәйкес 

келетін нысанда болады. Ақыры енгізген кезде возмущающего әсерін 8 

алдында бірінші сыйымдылығы қосындылағыштың 13 сәйкес келеді. 

Қоздырғыш және басқарушы әсерлерді қолдану орнына байланысты реттеу 

процесінің басталуын қалай қарастырайық. 
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Шын мәнінде, басқарылатын шаманың мәні m2 құрылғысының 

максимал мәніне жетеді, содан кейін параметрдің берілген мәнінен ауытқуын 

3 реттеуіштің әсерінен азайту басталады. Егер реттеуші орган 7 ұйыту 

әсерінің кіру орнына ауыстырса 9, онда реттеуші органның секіріс тәрізді 

жылжуы кезінде мәжбүрлі өтпелі процесс алынады – 12 екпін қисығының 

айналы шағылысуы болып табылатын 15 екпін қисығы кешігудің шамасына 

қарай жылжиды. 

Бұл жағдайда басқару әсері тек бес ыдыстың орнына үш 

сыйымдылықтан өтеді. Сәйкесінше, τ2 кешігу уақыты τ1 шамасына дейін 

азаяды және m2 басқарылатын шамасының Максималды Бастапқы ауытқуы 

m1 дейін азаяды. 

Шын мәнінде, басқару процесі әлдеқайда қиын. Бұл жерде тек өтпелі 

процестің басына кері әсерді енгізу орнының әсерін және басқарылатын 

шаманың максималды ауытқуын көрнекі салыстыру үшін ғана 

қарастырылған. 

Суретпен өлшеуіш құрылғыға жақын болған сайын қоздырғыш әсерді 

енгізу орны және басқарушы әсерді енгізу орны одан әрі болған сайын, 

басқарылатын шаманың берілген мәннен еркін бастапқы ауытқуы соғұрлым 

көп болады. Егер реттеуші өлшеуіш құрылғысының алдында тікелей 

қоздырғыш әсерді енгізсе, онда еркін өзгерту процесінде басқарылатын шама 

басқарушы құрылғының әрекетінен бұрын өзінің әлеуетті мәніне жетуі 

мүмкін. 

Демек, басқарылатын объектінің кіруінде ұйытқыштық әсер ету шама 

бойынша шығуда ұйытқыштық әсерге тең болған мәннен басқарылатын 

шаманың ең аз бастапқы ауытқуын тудырады. Мысалы, жылу алмастырғышқа 

кіретін суық сұйықтық мөлшері немесе температураның өзгеру шамасы 

бойынша тең шамаға қарағанда жылу алмастырғыштың шығысындағы 

сұйықтық температурасының берілген мәнінен ең аз бастапқы ауытқуына 

әкеледі (объектінің шығу сыйымдылығы). 

Егер ауытқу әсерлерін жою мүмкін болмаса, ал объектіде кідіріс үлкен 

болса, онда ауытқу әсерлері бойынша озық импульстер алу үшін қосалқы 

өлшеу элементтері бар реттеуішті қолдану керек (реттеудің аралас схемасы). 

Негізгі бастапқы элемент реттелетін шаманың осы процеске тән мәні бар 

жерде, ал қосалқы элемент – негізгі қоздырғыш әсердің объектіге кіру 

орындарында орнатылады. Нәтижесінде реттеуіш негізгі өлшеу элементін 

орнату орнында реттелетін шаманың өзгеруі басталғаннан бұрын қолданысқа 

келеді, бұл реттеу процесін айтарлықтай жақсартады. 

Процестің бірнеше тұрақтандырылмаған ауытқу көздері болған кезде 

реттеуішке қосалқы өлшеу элементтерінің тиісті санын қосуға болады. 

Температура, қысым, ағынның жылдамдығы және т. б. сияқты әртүрлі 

шамалар реттеуші қосалқы өлшеу элементтерімен қабылданады және 

жүйеленген электр сигналдарына түрлендіріледі. 

Бақылау сұрақтары. 

1. Кіріс, шығыс айнымалылар және ауытқулар. 
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2. Автоматтандыру объектілерінің құрылымы. 

3. Бірөлшемді және көпөлшемді объектілер. 

4. Процесс айнымалысындағы шектеулер. 

5. Басқарылатын айнымалылар. 

6. Ықтимал реттеуші әсерлер. 

7. Ауытқу дегеніміз не? 

8. Тұрақтандыруға мүмкіндік беретін ауытқулар. 

9. Бақыланатын және бақыланбайтын ауытқулар. 

10. Көпөлшемді басқарылатын объектілердегі қалпына келтіру. 

 

6 Технологиялық процестердің негізгі қасиеттері 

 

6.1 Технологиялық процестердің сенімділігі мен қауіпсіздігі 

 

ТП сенімділігі  жұмыс істеу, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау 

және тасымалдау жағдайларына сәйкес келетін берілген шектерде белгіленген 

пайдалану көрсеткіштерінің (өнімнің өнімділігі, сапасы, материалдық 

ресурстардың шығыны және т.б.) мәнін уақыт бойы сақтай отырып, жүйенің 

талап етілетін функцияларын орындау қасиеті.ТП сенімділігін қамтамасыз ету 

- бұл ТП сенімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізуге немесе қолдауға 

бағытталған ғылыми, әдістемелік, ұйымдастырушылық және техникалық 

шаралардың жиынтығы. ТП сенімділігінің жоғары экономикалық 

көрсеткіштерін ТП жобалау сатысында сенімділіктің оңтайлы индикаторлары 

жабдықты өндіру және ТП салу процесінде сенімділік көрсеткіштері 

жоғарылаған кезде, сондай-ақ жабдықты пайдалану кезінде сенімділіктің 

оңтайлы көрсеткіштерін сақтаған кезде ғана алуға болады. Пайдалану 

мақсатына және пайдалану жағдайларына байланысты сенімділік ТП-нің 

күрделі қасиеті ретінде сенімділік, қызмет ету қабілеттілігі, ұзақтылығы және 

сақталуы, немесе ТП үшін де, оның құрамдас элементтері мен ішкі жүйелері 

үшін де белгілі бір қасиеттердің жиынтығы болып табылатын жекелеген 

нақты қасиеттермен сипатталады. 

Қауіпсіздік ТП  бұл жабдықтың тоқырауымен және улы заттардың ағып 

кетуімен, сондай-ақ өртке, жарылысқа, адам өмірі мен қоршаған ортаға ауыр 

зардаптарға әкеп соқтыратын апаттық жағдайлардың алдын алатын осындай 

техникалық жағдайды сақтауға арналған жүйенің меншігі. Табиғи апаттар 

(найзағай, бұршақ, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.) ТП апаттық 

апаттарына алып келеді, нәтижесінде жүйелердің қауіпсіздігі күрт төмендейді. 

Әр түрлі жағынан сенімділіктің күрделі қасиетінің құрамдас бөлігі 

ретіндегі ТП сенімділігі мен тұрақтылығы ТП өзінің өнімділігін белгілі бір 

уақытқа ұстап тұру қабілетін сипаттайды. 

ТП жұмыс қабілеттілігі  нормативті-техникалық құжаттамада 

белгіленген шектерде негізгі параметрлердің мәндерін сақтай отырып, 

берілген функцияларды орындай алатын ТП жағдайы. Әртүрлі ішкі және 
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сыртқы факторлардың әсерінен жұмыс істеу процесінде ТП өзінің жұмысын 

толық немесе ішінара жоғалтуы мүмкін. Бұзушылық немесе өнімділікті 

жоғалту әдетте сәтсіздік деп аталады. ТП (элемент) істен шығу белгілері 

немесе критерийлері нормативтік және техникалық құжаттамамен 

анықталады. Сенімділікті сандық бағалау үшін әртүрлі сенімділік 

көрсеткіштері қолданылады, олар ТП жұмысының сипаттамаларын, олардың 

режимдері мен жағдайларын, сондай-ақ істен шығу салдарын ескере отырып 

таңдалады. 

Мысалы, күкірттен күкірт қышқылын өндірудің ірі тонналық ТП үшін 

жабдықтар мен технологиялық схемалардың сенімділігінің төмен 

көрсеткіштері өнімнің 15% жыл сайынғы жеткізілмеуіне және жөндеуге 

жұмсалған шығындардың өсуіне ғана емес, сонымен қатар жабдықтарды 

герметизациялау және өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағына және 

атмосфераға уытты жартылай өнімдердің көп санының ағуы нәтижесінде осы 

ТП қауіпсіздігінің азаюына әкеледі. 

Диоксидтің және күкірт триоксидінің кемуі нәтижесінде осы ірі тонналы 

ТП пайдалану кезіндегі қауіпсіздіктің төмендеуі ауаның жер бетіндегі қабатта 

шекті рұқсат етілген шоғырлануы уытты заттардың пайда болуына алып 

келеді. Осы жұмыс істеп тұрған ірі тонналы ТП-тің сенімділігі мен 

қауіпсіздігінің төмен көрсеткіштері жобалық мәндермен салыстырғанда 

шикізаттың, материалдардың, энергия шығындарының 10% - ға және одан да 

көп жұмсалуына себепші болады. Жыл ішінде келтірілген диаметрі 3 мм 

болатын тесіктен түйіспелі бөлімшеде технологиялық газдардың шығуы 30 т 

қышқылдың немесе 10 т күкірттің қосымша шығынын тудырады, сондай-ақ 

қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтіреді. 

 

6.2 Технологиялық процестердің сезімталдығы 
 

ТП сезімталдығы  бұл жүйенің өзіндік параметрлерінің (элементтердің 

параметрлері мен технологиялық режим параметрлерінің) өзгеруінің әсерінен 

олардың жұмыс істеуінің ТӨ айнымалылары мен шамасын өзгерту қасиеті. 

Олардың параметрлерін өзгертуге сезімтал емес  ТП құру және ТП жұмыс 

істеу сапасын арттыру үшін өте маңызды. 

ТП параметрлерінің өзгеруі (вариациясы) – бұл олардың бастапқы 

мәндерден кез келген ауытқулары. ТП параметрлерінің вариациясының үш 

негізгі түрі бар: құрылымдық және бастапқы жағдайларды өзгертпейтін 

параметрлердің α-вариациялары; бастапқы жағдайларды өзгертетін 

параметрлердің β-вариациялары, жүйенің құрылымын өзгертетін 

параметрлердің γ-вариациялары. Бұдан әрі параметрлердің α-вариациясына 

ТП сезімталдығын талдау қарастырылады. 

ТП-ны жобалау және пайдалану кезінде олардың сезімталдығын зерттеу 

қажеттілігі ТП-ны салу кезінде ТП элементтері параметрлерінің мәндері, 

әдетте, есептік жобалық мәндерден немесе бастапқы жобалық деректердің 

дәлсіздігі салдарынан, немесе өнеркәсіптік жағдайларда осы параметрлерді 
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дәл іске асыру мүмкін еместігі нәтижесінде ерекшеленетін болады. 

Сондықтан, жүйенің сезімталдығы туралы ақпарат пайдалану сатысында ТП 

тиімділігін жақсарту үшін пайдаланылуы мүмкін, бұл әсіресе жобалау 

сатысында маңызды, өйткені неғұрлым дәл анықтауды қажет ететін ТП 

параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ТП 

сезімталдығын бағалауды біле отырып, ТӨ талап етілетін мәнін қамтамасыз 

ететін элементтер параметрлері үшін қор коэффициенттерінің оңтайлы мәнін 

есептеуге болады. 

 

6.3 Технологиялық процестердің кедергіден қорғалуы 

 

ТП-ның кедергіден қорғалуы - ішкі және сыртқы кедергілердің әрекет 

ету жағдайында жүйенің тиімді жұмыс істеу қасиеті. 

Типтік кедергілерге немесе кездейсоқ ауытқуларға, мысалы, катализатор 

белсенділігінің өзгеруі, элементтердегі температураның немесе қысымның 

өзгеруі және т.б. (ішкі кедергілер); атмосфералық жағдайлардың өзгеруі, 

шикізаттың массалық шығыны мен құрамы, шикізатты жеткізу режимдерінің 

және дайын өнімді тиеу режимдерінің бұзылуы және т. б. (сыртқы кедергілер) 

жатады. 

ТП пайдалану кезінде поме-шаруашылық қорғалуы, сенімділік және 

жүйелердің сезімталдығы арасында өзара байланыс бар. Кедергі болуы TP 

сенімділігі мен сезімталдығына әсер етеді, бұл өз кезегінде жүйенің СЭ 

өзгеруіне әкеледі. ТП жобалау және пайдалану мәселелерін шешу кезінде 

сезімталдықты, сенімділікті және т.с.с. талдау үшін жеке математикалық 

модельдерді құра отырып, жүйенің СЭ-ге әртүрлі меншік көрсеткіштерінің 

(сезімталдық, сенімділік, шуылға қарсы иммунитет) әсері дәйекті түрде 

ескеріледі.  

 

6.4 Технологиялық процестердің тұрақтылығы 

 

Технологиялық процестер тұрақты, бейтарап және тұрақсыз болып 

бөлінеді. 

ТП тұрақтылығы  сыртқы әсерлер болған кезде жобаланатын және 

жұмыс істейтін параметрлердің ағымдағы күйін белгіленген шектерде ұстап 

тұру мүмкіндігі. 

Тұрақты объектілердің мысалдары: 

а) термо-гидравликалық тұрақтылық - қозғалыс параметрлері мен жылу 

беру параметрлерін ұстап тұру үшін жылу ағындары бар канал жүйелерінің 

қасиеті; 

б) ядролық реакторлардың нейтрондық-термогидравликалық 

тұрақтылығы - ядродағы жылуды шығару мен жылуды кетіру тұрақтылығын 

сақтау үшін ядролық реакторлардың қасиеті; 

в) гидродинамикалық тұрақтылық - жылдамдық пен қозғалыс бағытын 

сақтау үшін ағындардың қасиеті; 
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г) автоматты басқару теориясында тұрақтылық динамикалық жүйенің 

сыртқы әсерлерге реакциясымен сипатталады. 

Тұрақсыз басқару объектілері, егер дұрыс басқарылса, жылдамдықты 

қоса, бірқатар пайдалы қасиеттерге ие. Бірақ автоматты басқару жүйесі істен 

шыққан жағдайда тұрақсыз объект адамдарға да, қоршаған ортаға да үлкен 

қауіп төндіруі мүмкін. Чернобыль атом электр станциясындағы апатты 

автоматты басқаруды өшіру нәтижелерінің апатты мысалы ретінде келтіруге 

болады. Бірақ басқару жүйелері сенімді болған сайын, тәжірибе жүзінде 

техникалық тұрақсыз нысандардың кең спектрі қолданылады. 

Көптеген дәстүрлі техникалық құрылғылардың тұрақты және тұрақсыз 

күйлері де, жұмыс режимдері де бар. Типтік мысал - асинхронды электр 

қозғалтқышы. Көптеген ондаған жылдар бойы ол әртүрлі машиналар мен 

механизмдердің жетекшісі ретінде өндірісте адал қызмет етіп, іске қосылған 

кезде автоматты түрде тұрақты күйге енеді. Алайда оның электр желісінен 

энергия тұтынумен байланысты сипаттамалары оңтайлы емес. Индукциялық 

қозғалтқышты «векторлық» басқару деп аталатын идея бұрыннан пайда 

болған, қозғалтқыштың үш фазалы кернеуінің жиілігі мен бастапқы 

фазаларын белгілеу арқылы олар оны сынғыш мәндерге жақын тұрақсыз 

режимде қолдайды. Бұл индукциялық қозғалтқыштың айналу жылдамдығын 

оның энергетикалық сипаттамаларын оңтайландыру кезінде (косинус фи 

минимизациясы және т.б.) оңтайлы басқаруға мүмкіндік береді. 

Әрине, тұрақсыз объектіні басқару жүйесін жобалау кезінде, қандай да 

бір себептермен немесе басқа себептермен басқару жоғалған жағдайда, 

осындай оқиғамен байланысты шығындарды азайту үшін қорғаныс және 

дабыл беру жүйесінің іске қосылуын қамтамасыз ету қажет. 

Тұрақты процестердің негізгі типтері - тепе-теңдік, гомеостаз, 

стационарлық режим (күйлердің бірдей тізбегін циклдік қайталау). 

Тыныштық әсерінен кейін тепе-теңдік (тұрақты) күйге түсетін 

объектінің қасиеті өзін-өзі түзету немесе өзін-өзі реттеу деп аталады. 

Егер оған кейбір әсерлер басқалармен өтелсе немесе мүлдем болмаса, 

технологиялық процесс тепе-теңдік күйінде болады.  

Тепе-теңдік мысалдары: 

1) Механикалық тепе-теңдік, ол статикалық тепе-теңдік деп те 

аталады, демалып тұрған немесе бірқалыпты қозғалатын дененің күйі, оған 

әсер ететін күштер мен сәттердің қосындысы нөлге тең. 

2) Химиялық тепе-теңдік - химиялық реакция кері реакциямен бірдей 

дәрежеде өтетін жағдай, нәтижесінде әрбір компонент мөлшерінде өзгеріс 

болмайды. 

3) Термодинамикалық тепе-теңдік - оның ішкі процестері 

макроскопиялық параметрлерді өзгертпейтін (температура мен қысым 

сияқты) жүйенің күйі.  

Гомеостаз (басқа грек тілінен: мкοιοστάσις - мкοιος - бірдей, ұқсас және 

στάσις - тұрақтылық, тұрақтылық) - өзін-өзі реттеу, динамикалық тепе-теңдікті 

сақтауға бағытталған үйлестірілген реакциялар арқылы ашық жүйенің ішкі 
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күйінің тұрақтылығын ұстап тұру мүмкіндігі. Жүйенің өзін-өзі көбейтуге, 

жоғалған тепе-теңдікті қалпына келтіруге, сыртқы ортаның қарсылығын 

жеңуге деген ұмтылысы. Популяцияның гомеостазы - популяцияның белгілі 

бір санды ұзақ уақыт бойы ұстап тұру қабілеті. 

Гомеостатикалық жүйелер келесі қасиеттерге ие: 

1) Жүйенің тұрақсыздығы: бейімделудің дұрыстығын тексереді. 

2) Тепе-теңдікке ұмтылыс: жүйелердің бүкіл ішкі, құрылымдық және 

функционалды ұйымдастырылуы тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. 

3) Болжамдау: белгілі бір әрекеттің нәтижесі көбінесе күткеннен өзгеше 

болуы мүмкін. 

Айнымалыларда өзгеріс болған кезде, жүйенің жауап беретін екі негізгі 

түрі болады: 

1) жүйенің өзгеру бағытын өзгертуге жауап беретін реакцияда 

көрсетілген теріс кері байланыс. Кері байланыс жүйенің тұрақтылығын 

сақтауға қызмет ететіндіктен, бұл сізге гомеостазды байқауға мүмкіндік 

береді. 

Мысалы, адам ағзасындағы көмірқышқыл газының концентрациясы 

жоғарылаған кезде өкпеге олардың белсенділігі артып, көмірқышқыл газын 

көбірек шығаратын сигнал келеді. 

Терморегуляция теріс кері байланыстың тағы бір мысалы болып 

табылады. Дене температурасы көтерілгенде (немесе төмендегенде), терідегі 

терморецепторлар өзгерісті тіркейді, бұл мидың сигналын тудырады. Бұл 

сигнал, өз кезегінде, реакцияны тудырады - температураның төмендеуі 

(немесе жоғарылауы). 

2) Өзгерісті күшейтуден көрінетін оң кері байланыс. Ол 

тұрақсыздандыратын әсер береді, сондықтан гомеостазға әкелмейді. Оң кері 

байланыс табиғи жүйелерде сирек кездеседі, бірақ өзінің қолданылуы бар. 

Мысалы, нервтерде шекті электрлік әлеует іс-қимылдың әлдеқайда 

үлкен әлеуетінің генерациясын тудырады. Қанның ұюы мен туған кездегі 

оқиғаларды оң кері байланыстың басқа мысалдары ретінде келтіруге болады. 

Тұрақтылық-жүйенің өз құрылымын өзгертпей жұмыс істеу қабілеті 

және тепе-теңдікте болу. Бұл анықтама уақыт бойынша өзгеріссіз болуы 

керек. 

Тұрақты жағдай – әдетте, механикалық тепе-теңдік. Қажетті, ұзақ, 

Елеулі мерзім ішінде, қалаған, берілген, қатал, қолайсыз, белгісіз, күтпеген 

және т. б. жағдайларда жүйенің өзгермейтін (дұрыс) жұмыс істеуі. 

Американдық физолог Уолтер Кеннон (Walter B.Cannon) 1932 жылы 

өзінің «The Wisdom of the Body» («дененің даналығы») кітабында бұл термин 

«дененің тұрақты жай-күйінің көпшілігін қолдайтын Үйлестірілген 

физиологиялық процестер» үшін атау ретінде ұсынды. Одан әрі бұл термин 

кез келген ашық жүйенің ішкі жағдайының тұрақтылығын динамикалық 

сақтау қабілетіне тарады. Алайда ішкі ортаның тұрақтылығы туралы түсінік 

1878 жылы француз ғалымы Клод Бернармен тұжырымдалды. 
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Күрделі ТҚ - да кері және қарсы технологиялық байланыстардың болуы 

осындай құбылыстардың олардың жұмыс істеу процесінде, қандай да бір 

наразылықтар туындағаннан кейін ТҚ-ның стационарлық режимінің 

параметрлері осы наразылықты жою кезінде өзінің бұрынғы мәндеріне 

қайтарылмағандығына себепші болады. Сонымен қатар, ашуланудың болуына 

байланысты ТП пайдалану кезінде ТК жобалау кезінде табылған 

стационарлық режимнің оңтайлы параметрлері ашулануды жойғаннан кейін 

сақталмайды, демек, көрсетілген режимді арнайы ТПАБЖ-ны пайдаланбай 

жүзеге асыруға болмайды. 

Әрбір тұрақты ТҚ режиміне қалыпты жағдайда, яғни наразылықтардың 

жоқтығында Жүйенің қасиеттерін бағалаудың белгілі бір мәндерінің 

жиынтығы сәйкес келеді. ТП-ның қалыпты жұмыс істеу шарттары, қатаң 

айтқанда, өзіндік идеализация болып табылады. Күрделі ТҚ-ның жұмыс істеу 

шарттары шын мәнінде қандай да бір шамада қалыптыдан 

ерекшеленетіндіктен, жүйенің талап етілетін қасиеттері ауытқулар 

туындағаннан және жойылғаннан кейін сақталатынын білу маңызды. 

ТП тұрақтылығы түсінігін нақтылау үшін рұқсат етілген ауытқулар 

класын (шексіз шағын немесе соңғы, детерминацияланған немесе 

стохастикалық ауытқулар) анықтау, ТП қарастырылатын қасиетін сипаттау, 

сондай-ақ «талап етілетін қасиеттің сақталуы» сөздеріне қандай мағына 

берілетінін анықтау қажет. Қатаң айтқанда, тұрақтылық ұғымы жүйеге емес, 

оның қандай да бір қызмет ету қасиетіне жатады. Осылайша, жүйе бір 

қасиетке қатысты кейбір наразылықтарға төзімді және басқа қасиетке қатысты 

тұрақсыз болуы мүмкін. Сол сияқты бір ауытқуларға қатысты ТП 

тұрақтылығы және бір сипат мағынасында басқа ауытқуларға қатысты 

тұрақсыздығы да байқалуы мүмкін. 

Бейтарап немесе астатикалық объектілердің өзін-өзі теңестіру 

құбылысы жоқ. Мұндай объектілерде кіріс шамасының сатылы өзгеруінен 

кейін шығыс шамасы уақыт ағымымен желілік түрде өзгереді, Жаңа 

белгіленген мәнді қабылдамайды. Шығыс шамасының өзгеру жылдамдығы 

кіруде секірудің шамасына пропорционалды.  

Өзін-өзі теңестіру дәрежесі нөлден аз реттеу объектілері тұрақсыз деп 

аталады. Мұндай объектілер үшін кіріс шамасының сатылы өзгеруі кезінде 

Шығыс шамасы уақыт жылдамдығының өсуімен өзгереді. 

 

6.5 Технологиялық процестерді басқару 

 

ТП басқаруы - бұл жүйенің нақты пайдалану жағдайларында осы жүйе 

бар шектелген басқару ресурстарында басқарудың қалаған мақсаттарына 

(берілген өнім сапасы, берілген өнімділік және т.б.) жету қасиеті. 

Егер   t1) бастапқы күйін соңғы уақыт интервалындағы 

(координаталардың басы)  0(t1) соңғы күйіне ауыстыратын  k(t2) кірісі болса, 
сызықтық жүйенің (t2-t1) күйі басқарылады. 
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Жүйе толық басқарылатын деп аталады, егер оның векторының барлық 

компоненттері басқарылса. 

Сызықтық жүйелер үшін күй кеңістігінде басқару критерийі бар. 

Н түрінде (жазықтықтағы вектордың n компоненттерімен), p кірісімен 

және q шығысымен, келесі түрде жазылсын: 

 

                       
                       

̇
                                  (6.1) 

 

мұндағы                           
   [    ]         [    ]         [    ]   

        [    ]       
 

 ̇     
     

  
 .      (6.2) 

 

Мұнда x (∙) - күй векторы; 

y (∙) – шығу векторы; 

u (∙)- кіру векторы; 

A (∙) – жүйенің матрицасы; 

B (∙)- кіру матрицасы; 

C(∙) - басқару матрицасы; 

D (∙) - тура матрица. 

Ол үшін басқару матрицасын жасауға болады: 

 

[              ]  
 

Басқару критерийіне сәйкес, егер басқару матрицасының дәрежесі n тең 

болса, жүйе толығымен басқарылатын болып табылады. 

Басқару ұғымымен жүйенің бақылану сипаты тығыз байланысты, кейбір 

уақыт аралығында y (t) Шығыс шамаларын бақылау бойынша қойылмаған 

жүйенің жай-күйін анықтау мүмкіндігін сипаттайтын. 

Басқару ТП жұмыс істеуінің динамикалық режимдерінің маңызды 

қасиеті болып табылады. ТК басқару қасиеті жүйенің жай-күйіне әсер ету 

мүмкіндігін анықтаумен де, ауыспалы басқарушылардың ТК жай-күйінің 

векторын өзгерту мүмкіндігін анықтаумен де тікелей байланысты. 

Бұл жағдайда, жүйенің еркін бастапқы жай-күйден еркін соңғы жай-

күйге ауысуының динамикалық режимі әрқашан мүмкін емес. ТК берілген 

бастапқы күй мен берілген шектеулерде өтуі мүмкін барлық соңғы күйлер 

жиынтығы ТК қол жетімді күйлер жиынымен немесе қол жетімді күй 

жиынымен деп аталады. Әрбір жобаланатын ТК басқарылатын болуы тиіс. 

Осыған байланысты ТП және ТПАБЖ-ны бірлесіп жобалау міндеті 

туындайды. 
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6.6 Технологиялық процестердің бақылануы 

 

Басқару теориясында бақылау технологиялық процестің қасиеті болып 

табылады, шығу бойынша процестің жай-күйі туралы ақпаратты толығымен 

қалпына келтіруге болады ма? 

Егер  интервалының соңында процестің шығысы бойынша соңғы уақыт 

аралығында         ,         p белгілі басқарушы әрекеті кезінде, 

        күй векторының барлық бастапқы компоненттерін анықтауға 

болады. 

Сәйкесінше, процестің бақыланған жай-күйі жоғарыда келтірілген 

шарттар бойынша қалпына келтіруге болатын күй векторының компоненттері 

болып табылады. 

Ресми түрде, процесс нәтижелерінің бақылануы олардың ішіндегі 

процестерді бағалауға мүмкіндік береді деп айта аламыз. Жүйелік күйлер кері 

байланысты басқаруда маңызды рөл атқаратындығына байланысты олардың 

байқалуы маңызды. 

Бақылау өлшемі 

Сызықтық жүйелер үшін мемлекеттік кеңістіктегі байқау өлшемі бар. 

Н түрінде (жазықтықтағы вектордың n компоненттерімен), p кірісімен 

және q шығысымен, келесі түрде жазылсын: 

 

                       
                       

̇
                                  (6.3) 

 

мұндағы                          
 

   [    ]         [    ]         [    ]         [    ]     ;   

 

 ̇     
     

  
 ,                (6.4) 

 

мұнда x (∙) - күй векторы; 

y(∙) – шығу векторы; 

u(∙) – кіру векторы; 

A(∙) – жүйенің матрицасы; 

B(∙) – кіру матрицасы; 

C(∙) – басқару матрицасы;  

D(∙) – тура матрица. 

Ол үшін бақылау матрицасын жасауға болады: 
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[
 
 
 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

     ]
 
 
 
 
 
 

. 

 

Бақылау критерийіне сәйкес, егер бақылау матрицасының дәрежесі n 

тең болса, процесс бақыланады. 

 

6.7 Технологиялық процестердің эмердженттілігі 

 

Жүйе теориясындағы эмердженттілік  қандай да бір жүйеде оның 

элементтеріне тән емес ерекше қасиеттердің, сондай-ақ ерекше жүйе құраушы 

байланыстарға қатысы жоқ элементтер жиынтығының болуы. Сондай-ақ, 

оның элементтеріне жеке тән емес жүйенің сапасы, қасиеттері осы 

элементтерді біртұтас жүйеге біріктірудің арқасында пайда болады. 

Ағылшын тілінен аударғанда «emergence» сөзі күтпеген пайда, пайда 

болуын білдіреді. Бірақ соңғы онжылдықта бұл термин кейбір эволюцияға 

ұшырады, және қазір өзінің нақтыланған мәнінде эмердженттілігі оның 

бөліктерінің қасиеттерінің жиынтығына бүтін қасиеттердің сусыздануы деп 

аталады. 

Зерттеу нысаны ретінде кез келген ТК принципті қасиеті эмердженттілік 

қасиеті болып табылады. Демек, эмердженттілік-бұл жүйенің осы ТК 

құрайтын жеке элементтердің қасиеттерінен ерекшеленетін тұтастықтың жаңа 

қасиеттерін сатып алу қабілеті. Бір контурлы ТП эмердженттілік қасиетін 

қарастырайық. Бұл ТП үш стационарлық режимге ие, олардың біреуі тұрақсыз 

болып табылады. Алайда ТП элементтерінің әрқайсысында (реактор және 

жылу алмастырғыш) тек тұрақты стационарлық режимдер ғана жеке болады. 

Бұдан басқа, реактордың пәк өзгерген кезде осы бір контурлы ТП сезімталдық 

көрсеткіші оның ПӘК өзгерген кезде жергілікті элемент ретінде бір 

реактордың сезімталдық көрсеткішінен аз болады. 

Технологиялық байланыстардың көмегімен болатын ТП элементтері 

арасындағы өзара іс-қимыл нәтижесінде кейбір элементтің кіріс ағындарының 

параметрлерінің өзгеруі (немесе осы элемент ішіндегі технологиялық 

режимдердің параметрлерінің өзгеруі) басқа элементтердің шығыс 

ағындарының параметрлерінің және жалпы жүйенің ауыспалы жай-күйінің 

өзгеруіне әкеледі. 

Сондай-ақ, ірі жүйе мысал ретінде ұйымды пайдалануға болады, бұл 

жағдайда эмердженттілік - ұйымның мақсатын оған кіретін бөліктердің, 

дәлірек айтқанда бөлімшелер мен департаменттердің мақсаттарымен сәйкес 

келмеуі. Егер элемент ретінде ұйымның бөлімшелері болып табылатын 

ұйымды қайта қалпына келтірсе, онда әрбір бөлімшенің өз функциялары бар 
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екенін байқаймыз. Мысалы, бухгалтерия бөлімі есепке алуға жауап береді, ал 

өндіріс бөлімі өнімді шығару функциясы бар, өткізу бөлімі – клиенттерді іздеу 

және дайын өнімді сату. Бірақ ұйымның мақсаты-шығарылатын өнімді 

сатудан пайда табу,яғни ұйымның мақсаты элементтердің/ бөлімшелердің 

мақсаттарына сәйкес келмейді. Егер элементтердің бірі болмаса, мысалы, 

өткізу бөлімі, онда ұйым пайда ала алмайды, өйткені өндірілген өнім 

сатылмайды; егер өндірістік бөлім болмаса, онда сату үшін өнім болмайды. 

Жылу процестерінде мұндай мысал тотықтырғыш, яғни оттегі және 

отын элементтері болып табылатын жану процесі болуы мүмкін. Отын 

тотығуы кезінде жалын деп аталатын жарқырайтын аймақ пайда болады, яғни 

екі элементтің өзара әрекеттесуі кезінде жаңа сипат – жарық пен жылудың 

сәулеленуі пайда болатын процесс болады. Сондай-ақ, тотықтырғыш пен 

отынның әртүрлі пропорцияларында әртүрлі жанғыш қоспаларды алуға 

болады, мысалы, тотықтырғыш пен жанғыш қоспасы, онда тотықтырғыш 

жанудың толық тотығуы үшін қажет. Мұндай қоспа стехиометриялық жанғыш 

қоспа деп аталады. Тотықтырғыш пен отынның пропорциясы өзгерген кезде 

металды дәнекерлеу және кесу әсеріне қол жеткізуге болады. 

Құрылғының іс жүзінде барлық қасиеттері – қарапайым колмплексті 

жүйелерге дейін – эмердженттілік негізінде алынған, яғни осы 

құрылғылардың әрбір элементінің жүйе бар қасиеті жоқ. Мысалы, 

радиоқабылдағыш (6.1 сурет). 

 

 
6.1 сурет - Қарапайым радиоқабылдағыштың сұлбасы 

 

Электротехниканың әртүрлі элементтерінің комбинацияларынан 

конденсатор, резистор, индуктор және диод сияқты радиосигналды қабылдау 

қасиеті алынды. Автоматты реттеу жүйелері үшін қарапайым мысал ретінде 

реттеу ауытқуы бойынша болатын САР типтік принципті сұлбасын 

бөлшектеуге болады (6.2 сурет). 

 
6.2 сурет - АРЖ типтік принциптік сұлбасы 
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Әрбір элементтің жеке ауытқуы бойынша Объектіні реттеу қасиеттері 

жоқ екені анық. Егер бір элемент болмаса, бұл сұлба жұмыс істемейді; егер 

сезімтал элемент болмаса (Кері байланыс), онда ауытқу бойынша реттеу 

қағидаты бұзылады. Кепілгер, атқару тетігі немесе Басқару объектісі болмаған 

кезде реттеудің басты сұлбасы жоғалады және мұндай қағидат бойынша 

реттеу мүмкін емес. 

Нәтижесінде, эмердженттік-бұл жүйені құру үшін белгілі бір принципке 

сәйкес әртүрлі элементтердің комбинациясынан әсер етеді. Бұл әсердің 

нәтижесі тек жүйеге тән сипаттың көрінісі және бұл жүйенің ешқандай 

элементтеріне тән. 

 

6.8 Технологиялық процестердің күрделілігі 

 

ТП күрделілігін интуитивті түрде жүйенің элементтерінде болып жатқан 

әртүрлі ТП физика-химиялық құбылыстарының күрделілік деңгейімен 

бағалауға болады: элементтер санымен; элементтер арасындағы 

технологиялық байланыстардың тармақталуымен және олардың өзара әрекет 

ету дәрежесімен; ТП жай-күйі параметрлерінің санымен; ТП монтажын, 

баптауын және пайдалануды жүзеге асыратын қызмет көрсетуші персоналдың 

біліктілігімен; ТП басқару үшін ЭЕМ пайдалану дәрежесімен. 

 

6.9 Басқару нысанының жүктемесі 

 

Энергияның (заттардың) кірісі (шығыны) басқару нысанының 

жүктемесі деп аталады. Нысан ретінде оның гидравликалық үлгісін 

қарастырайық                     (6.3 сурет). Онда суы бар бак бар. Нысандағы 

заттың (энергияның) кірісі мен шығыны V1 и V2 м
3
/сек судың кірісі мен 

шығынына сәйкес үлгіленеді, ал реттелетін параметр бакындағы су 

деңгейімен беріледі. 

1

2

Н

V1

V2

 
 

6.3 сурет - Басқару объектісінің гидравликалық моделі 
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Шынында да, кейбір болжамдармен көптеген өнеркәсіптік басқару 

нысандары осындай гидравликалық үлгімен ұсынылуы мүмкін. Мысалы, кез 

келген өнеркәсіптік пеш температураны реттеу объектісі ретінде 

гидравликалық үлгімен ұсынылуы мүмкін, ал реттелетін деңгейде – пештің 

жұмыс кеңістігінің температурасы ұсынылады. Чандар мен бункерлер үшін 

оларда материалдармен толтыру деңгейін реттеу кезінде бұл модель одан да 

сенімді. Әлбетте, бұл аз өзгереді жүктеме тустим аз тұрақсыз болып тұр 

ұшырайды реттелетін параметр – бактағы су деңгейі Н. Бұл жағдай кез келген 

реттеу объектілері үшін өте тиімді. 

 

6.10 Объектінің сыйымдылығы 

 

Нақты уақыт сәтінде объектідегі зат немесе энергия мөлшері объектінің 

сыйымдылығы деп аталады.  Әрбір объектіде бар кедергілер заттың немесе 

энергияның (сұйықтықтың, будың, газдың, жылудың және т.б.) жиналуына 

(жинақталуына) ықпал етеді.  

Объектінің сыйымдылық өлшемі сыйымдылық коэффициентімен 

көрсетіледі. Сыйымдылық коэффициенті деп объектіге келуі (немесе 

шығысы) бірлікке реттелетін параметр шамасының өсуін (немесе кемуін) 

туындататын энергия немесе зат мөлшері деп аталады. 

Сыйымдылық сыйымдылық коэффициентіне тікелей тәуелді болады. 

Бұл коэффициент неғұрлым көп болса, реттелетін объектінің сыйымдылығы 

да соғұрлым көп болады. Мысалы, көлденең қиманың үлкен ауданы бар 

сыйымдылықтағы сұйықтық деңгейін реттеу кезінде деңгейді 1 мм-ге өзгерту 

үшін аз қиманың сыйымдылығындағы деңгейді реттеу кезінде сұйықтықтан 

артық беру немесе бұру қажет. Сыйымдылықтың коэффициенті, осылайша, 

кез келген қозу кезінде параметр өзгеруінің жылдамдығын анықтайды және 

тұрақты (мысалы, көлденең қиманың тұрақты ауданы бар резервуардағы 

деңгейді реттеу кезінде) және ауыспалы (мысалы, температураны реттеу 

кезінде) болуы мүмкін. Бірінші жағдайда сыйымдылық коэффициенті 

көлденең қиманың ауданы болады, екінші жағдайда – реттеу объектісінен 

ауытқу немесе температураны 1 градусқа өзгерту үшін оған апару қажет жылу 

мөлшері. 

Егер басқару объектісінде бірнеше реттелетін параметрлер болса, онда 

олардың әрқайсысы үшін өзінің сыйымдылық коэффициенттері болады.  

Ауытқу жылдамдығы сыйымдылық коэффициентіне кері байланысты 

болады. Сыйымдылық коэффициенті азайған кезде реттеу жылдамдығы 

қиындайды. Мысалы, ыдыстың көлденең қимасы шағын болған кезде 

сұйықтықты беру немесе бұрудағы шағын өзгеріс реттелетін параметрдің 

(деңгейдің) едәуір өзгеруін тудырады. Ал реттелетін объект 

сыйымдылығының үлкен коэффициенттері кезінде реттеу процесі 

жеңілдетіледі. С объектісінің сыйымдылық коэффициенті жалпы түрде келесі 

теңдеуден анықталуы мүмкін: 
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   немесе      |

  

  
 ,                                 (6.5) 

 

мұнда H-параметр;  

τ – уақыт;  

V-энергия немесе заттың секундына келуі немесе шығыны. 

Мысалы, гидравликалық үлгі үшін көлемді сыйымдылық С0 болады: 

 

    |
  

  
    . 

 

Пештер мен басқа да жылу агрегаттары үшін ст сыйымдылығы, Жылу 

келген кезде Q Дж/сек (ккал/сек) және агрегат температурасы t град: 

 

    |
  

  
    [дж/град(ккал/град)],                    (6.6) 

 

мұндағы G-пештің салмағы, кг;  

С-пештің меншікті жылу сыйымдылығы, дж/(кг град) [ккал/(кг град)].  

Объектінің сыйымдылығы оның шоғырландыру қабілетін немесе 

инерциондылығын сипаттайды. Объектінің сыйымдылығы неғұрлым көп 

болса, жүктеменің бір өзгеруі кезінде параметр өзгеруінің жылдамдығы 

соғұрлым аз болады. 

Бір объект үшін сыйымдылықтың шамасы тұрақты және ауыспалы 

болуы мүмкін. Мысалы, гидравликалық модель үшін ол әртүрлі 

температурада тұрақты.  

Басқару объектілері сыйымдылықтар саны бойынша бір қабатты және 

көп қабатты болып бөлінеді. Бір қабырғалы объектілер деп бір кедергіден 

және сыйымдылықтан тұратын, кіретін айнымалы шығыс айнымалысына 

тікелей әсер ететін нысандар аталады. Бір қабырғалы нысандар 

апериодикалық және интегралдаушы буындардың теңдеулерімен 

сипатталады. 

Бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеумен апериодикалық 

бөлігі сипатталады: 

 

Т(dХшығ/dt)+Хшығ=КХкір.                                     (6.7) 

 

Интегралдаушы бөлік түрдің дифференциалдық теңдеуімен сипатталады 

 

Т(dХшығ/dt)=Хкір,                                        (6.8) 

 

мұнда Т-оң шама, тұрақты уақыт деп аталады және уақыт бірлігімен 

көрсетіледі;  

К-беру коэффициенті немесе буынның күшейту коэффициенті. 
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Бұл жағдайда Т шамасы Тоб белгіленеді және нысанның сыйымдылығын 

сипаттайды, яғни реттелетін параметрдің берілген мәні кезінде онда болатын 

заттың немесе энергияның мөлшері. Тоб = объект реттелетін болмайды, себебі 

реттелетін шама реттеуші орган әрекет ететін параметрге байланысты емес. 

Тоб = 0 кезінде нысан күшейткіш буынға шығарылады. Демек, нысанның 

сыйымдылығы реттеу сапасына әсер етеді. 

Құбыр бойынша сұйықтық өтетін құбырлы жылу алмастырғыш, ал 

құбыраралық кеңістікте-бу, екі қабатты басқару нысаны болып табылады.  

Өнеркәсіпте кең тараған бір қабырғалы басқарылатын объектілер 

сұйықтық деңгейі реттелетін аппараттар болып табылады; жылу 

тасымалдағыштың және жылытылатын (немесе салқындатылатын) заттың 

тікелей байланысымен араласу жылу алмастырғыштары; едәуір 

гидравликалық кедергілер болмаған кезде газдардың немесе булардың 

қысымы реттелетін аппараттар; қысымды немесе ағын жылдамдығын және т. 

б. реттеу кезіндегі құбырлардың учаскелері. 

Көп қабатты объектілер заттың немесе энергияның бір сыйымдылықтан 

екінші сыйымдылыққа өтуіне кедергі жасайтын, кіретін ауыспалы кіріс ішкі 

сыйымдылықтардың қатары арқылы шығатын ауыспалы алмасуға әсер ететін 

басқа кедергілермен бөлінген бірнеше сыйымдылықтардың болуымен 

сипатталады. Бұл объектілер апериодикалық, тербеліс және интегралдаушы 

буындардың жиынтықтарымен сипатталады. Көп қабатты объектілердің тән 

ерекшелігі-сыйымдылықты кешігудің болуы. 

Көп қабатты нысандар қабырғадан жылу беретін әртүрлі жылу алмасу 

аппараттары, күрделі гидравликалық жүйелер және т.б. болып табылады. Бұл 

объектінің жылу сыйымдылығын құбыраралық кеңістікті толтыратын бу; 

құбырдың, құбыр торларының және аппараттың қаптамасының металдары; 

қазіргі уақытта жылу алмастырғышта тұрған сұйықтық құрайды. 

Көп қабатты нысан, мысалы, сыйымдылықтар саны тәрелкелер 

санымен анықталатын ректификациялық баған болып табылады.  Мысалы, 

кіре берістегі құбырлы жылу алмастырғыштың сыйымдылығы жылытқыш 

будың жылу сыйымдылығы (құбыраралық кеңістік), ал шығыста - құбырлағы 

сұйықтықтың жылу сыйымдылығы болып табылады.  

Егер жылу сыйымдылығының тұрақты уақыты - бу мен сұйықтықтың 

жылу сыйымдылықтарының тұрақты уақытымен салыстырғанда мал 

аппаратының металы болса, онда осы аралық сыйымдылықты есептеуді 

оңайлату үшін елемеуге немесе оны негізгі сыйымдылықтардың біріне 

жатқызады. Бұл жағдайда Қаптық құбырлы жылу алмастырғыш екі қабатты 

басқарылатын объект ретінде жақынырақ қарастырылады. 

Көп қабатты объектілерде кіре берістегі сыйымдылықтар (немесе беру 

жағында және тұтыну жағында) ажыратылады. Мысалы, кірісіндегі 

сыйымдылықтың Қаптық құбырлы жылу алмастырғышында құбыраралық 

кеңістіктегі будың жылу сыйымдылығы, ал шығыста – аппараттағы 

сұйықтықтың жылу сыйымдылығы болып табылады. 
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6.11 Өзін-өзі қалпына келтіру 

 

Нысанның өзін-өзі қалпына келтіру қасиеті (наразылықтан кейін) 

процестің бұзылған тепе-теңдігі өзін-өзі теңестіру деп аталады. Өзін-өзі 

теңестіру аяқталғаннан кейін шығыс айнымалы басқарылатын шаманың мәні 

қалыптасқан немесе әлеуетті деп аталады. Осы стационарлық нысанның әрбір 

жүктемесі үшін тұрақты ЖСТ басқарылатын шамасының белгіленген мәні. 

Өзін-өзі теңестіру тұрақты нысандағы ішкі теріс кері байланыстың салдары 

болып табылады (басқарылатын шама мәнінің объектіге құйылуына және 

одан заттың немесе энергияның шығысына әсері). Өзін-өзі теңестіру шамасы 

көп болған сайын, басқарылатын шаманың қоздырушы әсердің қосымшасына 

дейін болған тепе-теңдік күйінен ауытқуы соғұрлым аз болады. Өзін-өзі 

теңестіру нысанда басқарылатын шаманың тұрақтануына ықпал етеді және 

осылайша басқарушы құрылғының жұмысын жеңілдетеді. Кейбір 

жағдайларда күшейту коэффициенті өте аз өзін-өзі теңестіретін нысандар 

реттегішті қолдануды талап етпейді. Олардың өзін-өзі реттеу қасиеті бар. 

Өзін-өзі теңестіруге ие нысан тұрақты немесе статикалық деп 

аталады. Өзін-өзі теңестіруге ие емес объектіде ұйытқыштық әсер ету 

қосымшасынан кейін басқарылатын шама еркін өзгереді (егер Басқарушы әсер 

болмаса), шексіз өсіп немесе нөлге дейін азаяды. Өзін-өзі теңестіруге ие емес 

басқарылатын объектілер бейтарап немесе астатикалық деп аталады. 

Бейтарап объектілер интегралдаушы буын теңдеулерімен сипатталады. 

Олар қалпына келтіру күшін, бұзылуына қарсы әрекет ететін тепе-теңдік 

процесс. Қоздырғыш әсер болмаған жағдайда бейтарап объект басқарылатын 

шаманың кез келген мәндерінде тепе-теңдік жағдайында болуы мүмкін. 

Процестің тепе-теңдігі бұзылған кезде басқарылатын шаманың өзгеру 

жылдамдығы ұйыту әсерінің шамасына пропорционал болады. Өзін-өзі 

теңестірудің болмауы объектінің басқарылуын нашарлатады және кейбір 

белгілі бір типтегі реттеуіштерді қолдану мүлде мүмкін болмайды. Кейде 

басқарылатын нысандар теріс өзін-өзі теңестіруге ие. Бұл жағдайда тепе-

теңдіктің пайда болған бұзылуы өзін-өзі теңестіруге ұмтылады. Өнеркәсіпте 

автокаталитикалық реакциялар өтетін аппараттар теріс өзін-өзі теңестіретін 

нысандар болып табылады. Егер процесті басқармаса, онда оң автокатализде 

реакция өздігінен бәсеңдетіледі, теріс автокатализде реакция жылдамдығы 

азаяды және ол тоқтатылады. Өзін өзі реттеу нысандарында кейде  

кірістегідей  шығыс та бола береді. 

Өзін-өзі теңестіретін кең таралған басқару объектілері әртүрлі жылу 

алмасу аппараттары болып табылады. Мысал ретінде сұйықтықты қаныққан 

су буымен қыздыру үшін құбырлы жылу алмастырғышты қарастырайық. 

Мысалы, Бу қысымы көтерілді, яғни аппаратқа жылу ағыны артты.  Ол кезде 

қыздырылатын сұйықтықтың температурасы көтеріле бастайды, бірақ шексіз 

емес, тек аппараттың жаңа жылу жүктемесіне сәйкес келетін әлеуетті мәнге 

дейін (басқарушы әсердің қосымшасынсыз нысан қарастырылады). Өзін өзі 

түзету нысанның кіреберісінде жүреді, сонымен қатар, температура 
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жылытқыштары қыздырылатын сұйықтың жылу мөлшерін берілетін бу 

сұйықтық арқылы қабырғасының түтіктері азаяды. 

Объектінің шығысындағы өзін-өзі теңестіру жылу алмастырғыштан 

сұйықтығы бар, неғұрлым жоғары температураға дейін қыздырылған жылу 

мөлшерінің артуына байланысты болады.  

6.4-суретте кіруде өзін-өзі теңестіретін нысан көрсетілген. 1 

сыйымдылыққа сұйықтық келіп түсетін 3 құбыр түсірілді. Сыйымдылыққа 

сұйықтықтың келуі 2 вентильмен орнатылады. 

 
6.4 сурет - Кіруде (а) өзін-өзі теңестіретін басқару нысаны және оның 

екпінді сипаттамасы (б) 

Сыйымдылықтан шығатын шығын сорғының өнімділігі 4 анықталады, 

ол жетек айналымдарының сатылы өзгеруі нәтижесінде өзгереді.  

Егер Qп=QP болса, онда ыдыста деңгейдің белгілі бір мәні 

орнатылады,бұл 3 құбырдың шығу қимасында сұйықтықтың статикалық 

тірегінің азаюына әкеледі. Сонымен қатар, бұл деңгей жаңа Н1 мәніне 

орнатылады (6.4, б сурет). 

Шығыста (Шығыс желісінде) өзін-өзі теңестіретін нысан 6.5-суретте 

көрсетілген. Бұл жағдайда алдыңғы сыйымдылықтан айырмашылығы 1 – ші 

сыйымдылықтан шығын 3 вентильмен, ал сыйымдылыққа сұйықтықтың 

құйылуы 2 вентильмен орнатылады.  

Егер сыйымдылыққа сұйықтық ағынын секіртпемен ұлғайтса (вентильді 

2 ашқанда), онда сыйымдылықтағы деңгей гидростатикалық қысымның 

әсерінен шығыстың Жаңа мәні ағынның жаңа мәніне тең болғанша 

бірқалыпты өсе бастайды. 

 Нысанды басқаруға мысал ретінде мінсіз өзін-өзі теңестіру  

сыйымдылық ауыстырып құятын құбырмен қамтамасыз ететін тұрақты 

деңгейі кезінде кез келген өзгерістері ағынындағы сұйықтық бола алады (6.6 

сурет). 
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6.5 сурет-шығуда өзін-өзі теңестіретін басқару нысаны және оның 

екпінді сипаттамасы (б) 

 
6.6 сурет - Өзін-өзі реттейтін (а) басқару элементі және оның үдеу 

сипаттамасы (b) 

 

Сандық жағынан өзін-өзі теңестіру құбылысы  реттелетін параметрдің 

салыстырмалы ауытқуымен  құбылыстың салыстырмалы шамасына қатысты 

теңдеудегі  пропорционалдылық коэффициенті φ деп аталатын дәрежемен 

сипатталады: 

 

       немесе    
  

  
  

 

мұнда ∆μ - өлшемсіз бірліктерде көрсетілген және параметрдің берілген 

мәні кезінде қалыпты шығыс немесе кіріске жатқызылған энергия немесе 

заттардың кірісі немесе шығысы бойынша ауытқу шамасы; берілген 

параметрдің мәніне жатқызылған өлшемсіз бірліктерде көрсетілген 

параметрдің ауытқуы.  

Өзін - өзі теңестіру дәрежесі-параметрлердің әртүрлілігіне және 

жүктеме шамасына байланысты бір нысан үшін әртүрлі мәндері бар өлшемсіз 

шама. 
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6.12 Кешігу 

 

Нақты объектілер үшін реттелетін шаманың өзгеруінің басталу сәті 

нысанға наразылықты беру сәтіне сәйкес келмейді. Реттелетін шаманың 

өзгеруінің ауытқуы кешігу деп аталады. Кешіктірудің екі түрі бар: көліктік 

(немесе таза) кешіктіру    және сыйымды (немесе инерциялық) mе. 

Кешігу элементі барлық нақты объектілерде бар. Реттеуіштерде 

сезімталдық аймағының болуы, беріліс жүйелеріндегі «өлі» жүріс, люфттар, 

тыныштықта үйкеліс, атқарушы механизмдердің істен шығуы және т.б. осы 

объектінің өтпелі процесіне әсер етеді, өзін кешігу және инерциондық түрінде 

көрсетеді. 

6.7-суретте көрсетілген, сыртқы әсердің бар болуы кезінде жылдамдық 

қисығы біраз уақыт ішінде τ_0 өзгеріссіз қалады. Бұл уақыт «таза кешу» 

немесе жай кешу деп аталады. 

Көліктік артта қалушылық жиі артта қалатын буынның болуымен 

байланысты, мысалы, агрегатта жүк тиейтін конвейердің болуы. Көліктің 

артта қалуы автоматты реттеу жүйесін және реттеу процесін едәуір 

қиындатады, сондықтан іс жүзінде олар реттеуші органдарды объектіден 

жақын қашықтықта орналастырумен, сондай-ақ затты немесе энергияны 

объектіге тасымалдау жылдамдығын арттырумен τ_т төмендейді. Көптеген 

жағдайларда таза кідіріс уақыты объектінің жүктемесіне тәуелсіз.  

Одан кейін жылдамдық қисығының өзгеру жылдамдығы баяу өсіп келе 

жатқан τ_n уақыты «ауыспалы» немесе «сыйымдылық» кешігу уақытымен 

сипатталады. Бұл кесіндіде параметрдің өсуінен бастап уақыт осінің 

қисығының оның иілу нүктесіндегі екпіннің жанама қисығымен қиылысуына 

дейінгі уақыт алады. 

Сыйымдылықтың кідірісі    нысанында жылу, гидравликалық, электрлік 
және басқа да кедергілердің болуымен байланысты, бұл бұзылу сәтіне 

қатысты шығу мөлшерінің өзгеруінде кідіріс тудырады. 

Егер реттеудің нақты нысандарыдың сипаттамалары уақыт бойынша 

өзгерсе, онда нысандар уақыт функциясында өзгеретін коэффициенттері бар 

дифференциалдық теңдеулермен сипатталады (стационар емес нысандар). 

Егер объектілердің сипаттамалары уақыт бойынша өзгертілмесе немесе 

шамалы өзгертілмесе, онда нысандар тұрақты коэффициенттері бар 

дифференциалдық теңдеулермен сипатталады (стационарлық нысандар). 



110 
 

7 сурет - Сипатталмаған 

реттелетін учаскенің екпінінің жалпы типтік қисығы 

 

Шын мәнінде, қосындылағыштың болуы мүмкін және тек таза кешігу, 

және тек өтпелі кешігу (6.8 сурет). 

 
6.8 сурет - Екпін қисығының өтпелі кешігуі 

 

Таза кешігу жүйесінің мысалдары клапанның көмегімен температураны 

және су шығынын реттеу жүйесі болып табылады. 

 

6.13 Инерциондық 

  

Инерциондық  бұл сыртқы әсерлерге, олардың жай-күйі мен мінез-

құлқын өзгертуге әрекеттерінен тұратын динамикалық объектілер мен 

олардың элементтерінің іргелі қасиеті, яғни әсерге қарсы тұра, оның мәнін 

сақтауға тырысып, өзінің шығу шамасын өзгертуге кедергі келтіреді және тек 

бірте-бірте, уақыт өте келе, реакцияның өзгеруіне қарсы әрекет етеді. Әрине, 

нысан әсер ету көзіне қарсы әрекет етеді, оның шығу шамасына көп немесе 

кем дегенде әсер етеді. 

Жинақтауға қабілетті элементтің қарапайым математикалық моделі 

интегратор болып табылады. Бұл шығу шамасы кіріс әсерінен уақыт бойынша 

интегралға пропорционалды құрылғы моделі. Оның шығу шамасы әсердің 

жылдам мәндеріне де, жалпы уақытқа, әсер ету ұзақтығына да байланысты. 

Мұндай қасиетке ие элементарлық динамикалық нысанның, яғни 

интегратордың инерциондылығы сыртқы әсерлерден алынатын энергияны 

(материяны) жинақтау және сақтау және энергия (материяны) беру қабілеті 

ретінде анықталуы мүмкін. Интеграторлар кіріс сигналы болмаған кезде оның 
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шығыс сигналы өзгермейді деген мағынада жады бар элементтер деп аталады. 

интегратор элементарлық инерциялық нысанның моделі ретінде - бір бағытты 

элемент. 

Көптеген нақты нысандар материалдық субстанцияны немесе энергияны 

алуға, ұстауға (сақтауға) және беруге қабілетті сыйымдылықтар болып 

табылады. Бұл, мысалы, сұйықтықтарға арналған сыйымдылықтар, электр 

сыйымдылықтары және индуктивтілік, энергияны сақтауға қабілетті, 

қозғалатын үдемелі немесе айналмалы механикалық (инерциялық) массалар 

және т.б. сыйымдылықтағы сұйықтықтың көлемі немесе деңгейі сұйықтықтың 

сыйымдылық пен уақытқа түсу жылдамдығына пропорционалды және 

математикалық жағынан осы жылдамдықтан интегралмен анықталады. 

Жинақталған энергияның немесе материяның өзгеру жылдамдығы шексіз 

болуы мүмкін емес, бұл жылдамдық сайып келгенде: энергия секірумен 

өзгеруі мүмкін емес. Қазақстанда электр техникасы бұл қасиеті коммутация 

заңдары деп анықтайды. 

Бірнеше жинақтаушы элементтерден құралған динамикалық объектінің 

элементі, бір-біріне дәйекті әсер ететін, сондай-ақ инерциялық объект болып 

табылады. Оның моделі бір немесе бірнеше рет қосылған интеграторлардан 

тұруы мүмкін. Интеграторлар саны нысанның инерциондық дәрежесін 

анықтайды. 

Энергия жинақтауға, сақтауға және беруге қабілетті динамикалық 

объектілер мен жүйелердің элементтері ғана инерцияға ие болады, ол шамасы 

бойынша соңғы әсер ету және олардың соңғы өзгерістері, оның ішінде сатылы 

өзгерістер кезінде шығу сигналы үздіксіз өзгереді, ал әсер болмаған кезде 

шығу сигналы тұрақты болады. Қарапайым инерцияға ие және бірінші 

жақындағанда интегратор болып саналуы мүмкін құрылғылардың мысалдары 

(6.9 сурет) және тік бұрышты ықпалға идеалды интегратордың реакциясы. 
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-  

6.9 сурет - Құрылғылардың мысалдары 

 

Линеаризацияланған объектілердің инерциондылығының белгілі бір 

дәрежесінің көріністерінің қарапайым мысалдары мынадай заңдарға 

бағынатын нысандар болып табылады: 

 Гук заңы: объектінің оған берілген күшке пропорционалды жылжуы 
 

 Пуазейл заңы: тұтқыр ортада нысанның жылдамдығы оған қоса 
берілген күшке пропорционалды. Модель-интегратор. Инерциондық дәрежесі 

бірінші; 

 Ньютонның екінші заңы: еркін кеңістіктегі массивті денені оған 
берілген күшке пропорционалды жеделдету. Модель – екі рет қосылған 

интегратор. Инерциондық дәрежесі екінші; 

 қысқа уақытта және шектеулі кеңістікте жүйенің күшіне (сыртқы әсер 
ету) және үшінші (инерциондық дәрежесі үшінші) және неғұрлым жоғары 

туынды реакциялардың (шығу шамасы) өзгеруіне, атап айтқанда, жүйенің 

кейбір нүктесінің жағдайына ден қоя алады. Модель-бірнеше рет қосылған 

интеграторлар. 

Әсер (күш) болмаған кезде аталған инерциялық объектілер күштің өшу 

сәтінде өз жағдайын сақтайды: серпімді элемент бастапқы күйге оралады, 

жабысқақ ортадағы объект тоқтайды, жаппай дене біркелкі қозғалуды 

жалғастырады. Ал үшінші ретті нысан қозғалады, бірақ бұл ерекше, 

жылдамдату және т.б. 

Нөлдік бастапқы жағдайы бар нақты динамикалық нысандар сыртқы 

күштердің әсер ету уақытының бастапқы кездерінде элементарлық 

нысандардың қасиеттерін көрсетеді. 

Ньютонның екінші заңы инерциондық ұғымын сипаттайтын заңдар 

жүйесінде маңызды, бірақ бірегей емес орын алады. 

Сондай-ақ, ғаламда дененің екпініне қарай оның қозғалысының қоса 

берілген күшке тәуелділігі сызықсыз (салыстырмалылық теориясы) 

болатынын атап өту керек. 
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Олар бір әсерге әртүрлі әсер етеді және әсер етпейінше өзін әртүрлі 

етеді. Объектінің инерциондық дәрежесі неғұрлым көп болған сайын, 

соғұрлым «баяу»  әсер етеді және «энергиялық» олар жоқ кезде қозғала алады. 

Нысанның инерциондылығы оның келіп түсуі мен шығынына кедергі 

келтіретін кедергілердің болуы нәтижесінде затты немесе энергияны баяулату 

және жұмсау қабілетін сипаттайды. Объектінің инерциондылығы оның 

сыйымдылығына байланысты, ол жылу сыйымдылығы, резервуардың 

сыйымдылығы, қозғалатын массалардың инерциондылығы және т.б. түрінде 

физикалық түрде көрінеді. 

Нақты объектіде жинақталатын элементтер міндетті түрде тізбекті 

болып табылмайды, бірақ модельдеуде күрделі объект моделінің құрылымдық 

сұлбасы кері байланыстармен қамтылған интеграторлардың бірізділігіне 

келтіруге болады. 

 

6.14 Тұрақты шама 

 

Тұрақты шама - процесс амплитудасы «е» рет (Е≈2,718) құлдырайтын 

уақытты анықтайтын экспоненциалды процестің сипаттамасы. Бұл 

динамикалық жүйенің инерциондылығын сипаттайтын шама уақыт өлшеміне 

ие. Мысалы, электр тізбегінің тұрақты уақыты өтпелі процесс кезінде токтың 

немесе кернеудің өзгеру жылдамдығын сипаттайды; термопардың 

температурасы 63% - ға («Е» рет) өзгеретін уақыт (6.10 сурет). 

Радиотехникада тұрақты шама τ өтпелі процестің өту ұзақтығын 

сипаттайды, әдетте бұл уақыт аралығы, оның ішінде сұлбаның бірлі − жарым 

секіру реакциясы (Хевисайд функциясы) өзінің соңғы мәнінен 1-1/e ≈ 63.2% 

жетеді. Сонымен қатар, тұрақты шама реакцияның 1 / Е деңгейіне дейін кему 

уақытын өзінің бастапқы мәнінен ≈ 36.8% сипаттайды. 

 

 
 

6.10 сурет– Апериодикалық буынның бір сатылы әсерге реакциясы 

 

Тұрақты шама – зерттеу нысанының динамикалық қасиеттерін 

(инерциондылығын) сипаттайтын және уақыт өлшеміне ие жалпыланған 

параметр. Кез келген күрделі физикалық процесті қарапайым процестер 
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жиынтығы түрінде ұсынуға болады, олардың әрқайсысы бірінші немесе 

екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер түрінде математикалық 

сипатталуы мүмкін. Автоматты басқару теориясындағы бұл «қарапайым» 

процестер типтік буындар деп аталады. Мысалы, бірінші ретті апериодикалық 

типтік буыны дифференциалдық теңдеумен сипатталады: 

 

 
  

  
                                                       (6.9) 

 

мұндағы х – кіріс координаты;  

у-шығыс координаты; 

k-тепе-теңдік коэффициенті; 

Т - тұрақты шама. 

Әртүрлі зерттеу объектілерінің (процестердің) динамикасын есептеу 

кезінде тұрақты шама  қолданылады. Осылайша, қоршаған ортаның тұрақты 

температурасы кезінде жабық ыдыста заттың қызуы теңдеумен сипатталады: 

 
  

  
 
       

  
        

 

  
                                 (6.10) 

 

мұнда m-меншікті жылу сыйымдылығы бар заттың салмағы;  

а-қоршаған ортаға жылу беру коэффициенті;  

F-келтірілген жылу беру беті; 

փ-қоршаған ортаның температурасы; 

փ_0-заттың бастапқы температурасы; 

Р – бастапқы уақытта T = 0 жылытқыштан затқа секіріп өтетін жылу 

ағынының қуаты.  

Заттың температурасының өзгеруі теңдеумен анықталады: 

 

          
 

  
(    

 

 )                                         (6.11) 

 

мұнда   
  

  
  шамасы және тұрақты шамасы бар - Т көп болса, қызу 

баяу жүреді. 

Электр тізбектеріндегі өтпелі процестер кезінде  тұрақты шама токтың 

өзгеру жылдамдығын немесе тізбектегі кернеуді сипаттайды. Мысалы, ЭҚК Е 

тұрақты ток көзінен сыйымдылығы бар конденсаторды R кедергісі арқылы 

зарядтау кезінде (ток көзінің ішкі кедергісінен едәуір үлкен) конденсатордың 

қаптамасындағы кернеу келесі заң бойынша өзгереді (6.11 сурет).): 

 

        
 
 
                                             (6.12) 
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мұнда Т = r×C – зарядтау процесінің жүру жылдамдығын анықтайтын 

тұрақты шама. Индуктивтілігі бар электр тізбектері үшін тұрақты шама   
 

 
  

тең. 

 
6.11 сурет – Электр тізбегіндегі тұрақты шама 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Технологиялық нысан дегеніміз не? 

2. Технологиялық объектілердің негізгі қасиеттері. 

3. ТП сенімділігі, қауіпсіздігі және жұмысқа қабілеттілігі. 

4. ТП параметрлерінің сезімталдығы және өзгеруі. 

5. Қандай түрлері вариация? 

6. Ішкі және сыртқы кедергілердің әрекет ету шарттарымен қандай 

қасиет анықталады? 

7. ТП тұрақтылығы дегеніміз не? Тұрақты нысандардың мысалын 

келтіріңіз. 

8. Жүйе толығымен басқарылатынын қалай анықтауға болады? 

9. Қандай шығу бойынша толық қалпына келтіру туралы ақпаратты 

жағдайларда процеске? 

10. Эмердженттік дегеніміз не? 

11. Технологиялық процестердің күрделілігі қалай бағаланады? 

12. Ыдыстың өлшемін қалай көрсетуге болады? 

13. Басқару нысанының сыйымдылығында қандай бөлімшелер бар? 

14.Өзін-өзі теңестіретін қабілеті бар нысандар қалай аталады? 

15. Технологиялық объектінің қасиеті ретіндегі кешігу. 

16. Тұрақты шама. 

  



116 
 

7. Басқару объектілерінің сипаттамасы 

 

Әр түрлі технологиялық процестерді автоматтандыру жүйесін әзірлеу 

кезінде әр объект олардың үлкен әртүрлілігіне қарамастан, сипаттамалардың 

шектеулі санымен сипатталады. Автоматтандыру объектілерінің сипаттамасы 

формальды, яғни кез келген табиғат объектілері үшін жалпыланған болып 

табылады және автоматты жүйені сәтті әзірлеу үшін зерделеу қажет олардың 

қасиеттерімен анықталады.  

Автоматтандыру объектілерінің қасиеттерін толық анықтайтын 

сипаттамалар статикалық және динамикалық болып табылады. 

 

7.1 Объектілердің статикалық сипаттамалары және баланстар 

теңдеулері 

 

Объектінің статикалық сипаттамасы оның шығу – y және кіріс – x 

арасындағы тәуелділік деп аталады: 

 

y=f (x).                                                      (7.1) 

 

Объектінің белгіленген немесе статикалық жай-күйі заттың немесе 

энергияның объектіге келуі мен олардың шығыны тең болған кезде ғана 

мүмкін болады. Бұл жағдайда реттелетін параметр уақыт бойынша өзгермейді. 

Реттелетін параметрдің әртүрлі мәндерінде объектінің қалыптасқан жай-күйі 

реттелетін параметрдің белгіленген жағдайдағы реттеуші органның 

жағдайына тәуелділігін білдіретін объектінің статикалық сипаттамасын 

көрсетеді. Статикалық сипаттаманы тек тұрақты объектілер үшін, яғни оң 

өзін-өзі теңестіретін объектілер үшін табу орынды. 

Статикалық сипаттаманың түрі бойынша объектілер сызықты және 

сызықты емес болып бөлінеді.  

Сызықтық объектінің статикалық сипаттамасы сызықтық алгебралық 

теңдеумен сипатталады: 

 

у=а+kx,                                                  (7.2) 

 

мұнда а және k – тұрақты шамалар k=TG – объектіні беру коэффициенті;  

статикалық сипаттаманың еңіс бұрышы абсцисс осі. 

Кестесі статикалық сипаттамалар сызықтық объектінің 7.1, а-суретте 

келтірілген. 

Статикалық сипаттаманың сызықтығынан кіріс айнымалының әрбір 

өсіміне Шығыс айнымалының пропорционалды өсіміне сәйкес келеді. 

Мәселен, кіріс шамасын х-ге дейін х2=х1+x-ге дейін өзгерткен кезде У шығу 

шамасын тиісінше у2=у1+у мәнін қабылдайды:  

 

у= tgφх= kх.                                            (7.3) 
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Сызықты емес объектінің статикалық сипаттамасы сызықты емес 

алгебралық теңдеумен сипатталады (7.1), мұнда f – сызықты емес функция.  

Бейсызық функциялардың көптеген түрлері бар. Олардың сызықтық 

мәндерден басты айырмашылығы (7.1) қасиетке ие емес, яғни Шығыс және 

кіріс шамаларының өзгеруі сызықтық тәуелділікпен байланысты емес. 

(7.1 сурет), объектінің Шығыс шамасының – F шығысының кіріс 

шамасына-сұйықтық деңгейінің  L тәуелділігін сипаттайтын клапан арқылы 

бос ағысы бар жинағыштың сызықты емес статикалық сипаттамасы 7.1, б-

суретте келтірілген. 

 
а – еркін ағысы бар жинақ; б-сатуратор. 

 

7.1 сурет - Объектілердің статикалық сипаттамасы 

 

Статикалық сипаттамаларды білу автоматтандыру жүйесін әзірлеуде өте 

маңызды. Олар, мысалы, қажетті шығыс мәнін алу үшін кіріс параметрін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Іс жүзінде, әдетте, статикалық сипаттамалар сызықсыз. Бірақ айнымалы 

сызықты емес статикалық сипаттамалар аз өзгерулер аймағында сызықтық 

емес объектінің линеаризациясын жүргізуге болады. 

Линеаризация жұмыс нүктесі – объектінің жұмыс режимі саласында – 

графикалық немесе аналитикалық түрде жүргізіледі. Мысалы, 7.1 б-суретте 

келтірілген сипаттама үшін, F=φ√L сызықтық емес теңдеумен сипатталатын 

(мұндағы φ – константа, Сұйықтық пен клапан сипаттамаларына байланысты), 

жұмыс аймағы нүктенің маңайында орналасқан: 

 

F^л=F_0+TGL.                                                  (7.4) 
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Бұдан әрі l (LА; LВ) саласындағы деңгей өзгерген кезде тиісті Шығыс 

мәндері (7.1-7.3) теңдеу бойынша есептелетін болады. Әрине, бұл мәндер C 

нүктесінен алысқа өлшенетін мән болған сайын соғұрлым көп болатын f 

құрылғысының нақты қателігінен өзгеше болады. Мәселен, нүктеде бұл қате 

f=FA-FAл. 

Статикалық сипаттамаларды есептік жолмен объектінің материалдық, 

жылу немесе энергетикалық теңгерімдерінің теңдеулері негізінде анықтауға 

болады немесе жұмыс істеп тұрған объектіден эксперименталды түрде алып 

тастауға болады.  

Екі объект үшін статикалық сипаттамаларды құру мысалдарын 

қарастырайық (7.2 сурет). 

 

 
7.2 сурет - Газ жинағындағы газ балансының сұлбасы 

 

Материалдық балансы келесі теңдеумен сипатталатын: 

 

                                        √       √                                            (7.5) 

 

осыдан, 

             
  

  
  
 

  
 

                                                      (7.6)                                                   

                                                                                                                               

Алынған формула (7.6) р Шығыс шамасының үш шамаға тәуелділігін 

білдіреді – p1, F1, F2. Газ жинағышының статикалық сипаттамасын анықтау 

үшін P1, және F2 тұрақты мәндері кезінде р F1-ге тәуелділігін табу қажет. 

Қабылдаймыз, бұл газ қысымы р желісінің барлық уақытта тұрақты: р1 = 

24,510
4
 н/м

2
 (2,5 кГ/см

2
), ал мөлшері өтпелі қимасының тарапынан тұтыну F2 

дәйекті түрде өзгеріп отырады байланысты газ тұтынудың мынадай шекте: 

F2= 0,9; 0,5 және 0,2 м2. 

F2=0,9 м2 үшін формула (7.6) осылай өзгереді: 

     

  
       

  
    

  
 

      [  
    

  
    

  
 

  

   
] 
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Осы өрнектен F1 үшін әртүрлі мәндерді қабылдай отырып, р 

шамасының F1-ге тәуелділігін табамыз: 

 

F1, м
2
 …… 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

р: ……      

гн/м
2
 …… 116 405 755 1080 1350 

кГ/см
2
 …… 0,118 0,412 0,77 1,1 1,38 

 

7.3-суретте осы деректер бойынша газды тұтыну бойынша жүктеме 

жағдайы үшін р қысымы бойынша газ жинағыштың статикалық сипаттамасы 

салынған (М2 = 0,9 өтпелі қиманың салыстырмалы өлшеміне қатаң 

пропорционал болады деп есептейміз). Газ тұтыну бойынша жинақтың басқа 

жүктемелеріне сәйкес келетін F2 өту қимасының басқа мәндерін қабылдай 

отырып, (7.6) формула бойынша әртүрлі жүктемелерге арналған статикалық 

сипаттамалардың барлық отбасын табуға болады.  

Пайдалана отырып анықталған есептік статикалық объектінің 

сипаттамасы (7.3 сурет), анықтаймыз, ол бойынша дәрежесі  өзін-өзі теңестіру 

Q үшін орта мәндердің F1.  

Белгілі дәрежеде өзін-өзі теңестіру формула бойынша анықталады: 

 

  
  

  
 .                                                           (7.7) 

 

 
7.3 сурет -90 тұтыну бойынша жүктемеге арналған Р қысымы бойынша 

газ жинағышының статикалық сипаттамасы% 

 

Газ кірісінің салыстырмалы өзгеруі ∆μ (7.3 сурет): 
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Газ қысымының салыстырмалы ауытқуы ∆φ 

осыдан,  

   
  

    
 

      

       
        

 

Жинақ сыйымдылығы ДК реттеу объектісі ретінде өрнектен есептелуі 

мүмкін: 

 

  
    

     
      

 

Мұнда ратм= 10,1 құрал 104-атмосфералық қысым, н/м2 (1,01 кГ/см2). 

 

7.2 Технологиялық процестердің сызықтық және сызықсыз болуы 

 

Берілген технологиялық режимге сәйкес келетін нүктенің шетіндегі 

айнымалы өзгеруінің кейбір интервалында көптеген басқару объектілерінің 

математикалық сипаттамасы дәлдікті басқару үшін жеткілікті сызықтық 

теңдеулермен ұсынылуы мүмкін. Жинақталған және таратылған параметрлері 

бар объектілер сызықтық және сызықты емес болуы және тұрақты немесе 

айнымалы параметрлері болуы мүмкін. Тұрақты параметрлері бар объектілер 

дифференциалдық теңдеулермен сипатталады, олардың коэффициенттері 

объектінің уақыты мен жүктемесіне байланысты емес. Айнымалы 

параметрлері бар объектілерде соңғысы уақыт пен жүктеме функциясы болып 

табылады.  

Уақыт бойынша шоғырланған және тұрақты параметрлері бар, бір кіріс 

және бір шығу шамасы мен динамикалық қасиеттері бар сызықтық 

объектілер, екінші реттеуден аспайтын дифференциалды теңдеумен 

сипатталатын, әдетте қарапайым объектілерге жатады. Оларды қарапайым 

типтік динамикалық буынмен сипаттауға болады. Барлық басқа нысандар 

күрделі болып табылады. 

Қарапайым нысандар-бұл өнеркәсіптік өндірістің типтік объектілерінде 

өтетін технологиялық процестер, оларды келесі операциялар түрінде ұсынуға 

болады: үдемелі қозғалыс (шикізатты, аралық және соңғы өнімдерді 

тасымалдау); айналмалы қозғалыс (шикізат пен бастапқы материалдарды 

араластыру процестері); заттарды белгілі бір көлемде қыздыру және 

салқындату, ыдысты заттармен толтыру немесе босату және т.б. 

Өнеркәсіптік технологияның күрделі объектілері бір немесе бірнеше 

кіріс шамалары болған кезде бірнеше шығыс шамаларымен сипатталады. 

Мұндай объектілердің динамикалық қасиеттері дифференциалдық теңдеулер 

жүйесімен сипатталады. Бір реттелетін шама және бірнеше кіріс шамалары 

бар объектілерде ауытқу принципі бойынша жұмыс істейтін бір автоматты 

реттеу жүйесі болуы жеткілікті, өйткені бұл жағдайда барлық ауытқуларды 

өтеу үшін тек бір параметр бойынша ғана реттеуші әсердің жеткілікті түрде 



121 
 

реттеушілік әсерінің болуы тиіс. Бұл ретте, реттелетін шамалардың әрқайсысы 

бойынша күрделі объектіні бір кіріс және бір шығыс шамалары бар 

қарапайым тәсілмен қарастыруға болады. 

 

7.3 Объектілердің динамикалық сипаттамалары және динамика 

теңдеулері 

 

Объектінің динамикалық сипаттамасы деп белгілі бір типтік қоздырғыш 

әсердің кіруіне байланысты шығыс айнымалы объектінің уақыт өзгеруін 

анықтайтын тәуелділік деп аталады. Динамикалық сипаттама объектінің 

белгіленген бір күйден екіншісіне ауысқан кездегі шығыс айнымалы 

объектінің өзгеру процесінің ұзақтығы мен сипатын анықтайды және түр 

теңдеуімен сипатталады: 

 

y=f(x,t),                                                      (7.8) 

t-уақыт. 

 
 

7.4 сурет - Сатылы әсерлердің (а) және өтпелі сипаттамалардың (б) 

графикасы 

 

Реттеу практикасында таралған типтік қоздырғыш әсер сатылы және 

гармоникалық синусоидалды әсер ету болып табылады. 7.4-суретте сатылы 

әсерлердің графиктері көрсетілген.  

Қозғалыстың дифференциалдық теңдеуі тек салыстырмалы қарапайым 

объектілер үшін ғана жасалуы мүмкін, олардың өтпелі процестері жоғары 

ретті дифференциалдық теңдеулермен сипатталатын, олардың динамикалық 

сипаттамаларын – уақыт және жиілігін эксперименталдық табумен 

анықталады. Объектінің уақытша сипаттамасы деп типтік қоздырғыш әсер ету 

кезінде уақыт бойынша реттеу параметрін өзгерту түсініледі. Сатылы әсер ету 

жағдайында өтпелі сипаттама, ал бір реттік импульстік қозуды пайдалану 

кезінде – импульстік өтпелі сипаттама алынады. Өтпелі сипаттаманы келесі 
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тәсілмен алады. Объект тепе-тең күйге келтіріледі, содан кейін тиісті реттеуші 

органның өтпелі қимасының ашылу дәрежесінің энергиялық өзгеруімен 

сатылы түрде ашуын тездетеді, ұйықтау уақыты мен шамасын белгілейді. 

Содан кейін объект жаңа тепе-тең күйге келгенге дейін объектінің реттелетін 

параметрінің мәнін уақыт бойынша тіркейді. Алынған деректер бойынша 

координаттар осьтеріндегі екпін қисығы құрылады: Шығыс шамасы-уақыт.  

Импульстік өтпелі мінездеме, егер ұзақ сатылы қозу реттелетін 

параметрдің белгіленген шекті мәндерден жоғары ауытқуы салдарынан 

технологиялық процестің қалыпты режимінің бұзылуын туындатқан жағдайда 

табады. 

Объектілердің динамикалық сипаттамаларын ұсыну үшін өтпелі 

сипаттама мен берілу функциясы пайдаланылуы мүмкін.  

У(t) объектінің өтпелі сипаттамасы (7.4, б сурет) кіріс сатылы әсер ету 

кезінде уақыт бойынша объектінің шығыс шамасының өзгеруін анықтайтын 

динамикалық сипаттама деп аталады: 

 

x(t) = a 1 (t),                                                                           (7.9) 

 

мұнда 1 (t) – жалғыз сатылы әсер;  

А-тұрақты. 

Бұл ретте: 

 

                                           {
               
             

                                   

(7.10) 

 

Х(t) = 1(t) кезінде алынатын өтпелі сипаттама өтпелі функция деп 

аталады және h(t) белгіленеді (7.4, б сурет).  

Өтпелі сипаттаманың қолайлылығы суперпозиция қағидатының желілік 

жүйелеріне қолдануға негізделген. Осы қағидатқа сәйкес сызықтық жүйеге әр 

түрлі әсерлердің жиынтығын беру кезінде оның реакциясы осы әсерлердің 

әрқайсысына жеке-жеке реакция сомасына тең. Демек, объектінің өтпелі 

қызметін біле отырып, жеке кіріс сатылы ықпалына реакция ретінде, оның кез 

келген басқа кіріс ықпалына реакциясын анықтауға болады, оны бірлі-жарым 

кіріс сатылы әсерлердің жиынтығы түрінде белгілі бір жақындаумен алдын 

ала ұсына отырып.  

Беріліс функциясы - шығу және кіріс айнымалылары бейнелерінің 

комплекстік айнымалысы. У(t) функциясын нақты айнымалы t аймағынан 

кешенді айнымалы р аймағына ауыстыру үшін Лаплас интегралды 

түрлендіруін пайдаланады: 

 

                                       ∫            
 

 
                                          (7.11) 

 

p=α+jω-кешенді айнымалы. 
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Лапласты түрлендіру нәтижесінде сызықты дифференциалдық 

теңдеулер кешенді айнымалының аймағынан алгебралық жүйеге айналады 

және қарапайым алгебралық операциялар арқылы онымен қажетті 

түрлендірулер жүргізу мүмкіндігі пайда болады. Содан кейін кешенді 

айнымалы аймағынан нақты айнымалы аймаққа кері ауысу үшін Лапласты 

кері түрлендіру қолданылады. Лапластың тура және кері түрлендіру 

операциялары оңай іске асырылады, өйткені көптеген функциялар үшін 

арнайы аударма кестелері әзірленді.  

Кешенді айнымалы саласында беру функциясы арқылы нөлдік бастапқы 

жағдайда айнымалы объектінің өзара байланысы жазылады: 

 

       W       ,                                                              (7.12) 

 

мұндағы у(р) және х(р) – айнымалы Лаплас бойынша бейнелер, тиісінше 

у (t) және х (t);  

W (р) – беріліс функциясы.  

Объектінің беріліс функциясы келесідей жазылады:  

 

W (р) = у (р)/х (р).     (7.13) 

 

Екпін қисығы деп металлургияда ең көп қолданылатын объектінің 

динамикалық немесе өтпелі сипаттамасының бір түрі деп аталады, объектінің 

тепе-тең жай-күйін бұзғаннан кейін заттың немесе энергияның ағынының 

жылдам секіріс тәрізді өзгерісімен параметрдің өзгеруін көрсетеді. 

Жылдамдық, уақыт және жылдамдық – объектілердің динамикалық 

қасиеттерін сипаттайтын шамалар.  

Нысанның жеделдету уақыты - бұл ағын нөлден номиналды жүктемеге 

лезде өзгерген кезде және осы уақыт ішінде параметрдің өзгеру жылдамдығы 

тұрақты болып қалатын жағдайда реттелетін параметр нөлден берілген мәнге 

өзгеретін уақыт. Осы анықтаманың негізінде Та үдеуінің уақытын жалпы 

формула бойынша анықтауға болады: 

 

       
   

  
  сек     (7.14) 

 

мұндағы С - объектінің сыйымдылығы; 

H3 - параметрдің белгіленген мәні; 

Vн - энергияның немесе заттың номиналды ағымы. 

Нақты нысандар үшін, мысалы, гидравликалық модель үшін: 

 

   
   

  
  сек,                                                (7.15) 

 

мұндағы F - резервуардың көлденең қимасының ауданы, м2; 

H3 - белгіленген су деңгейі, м; 
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Vн - судың номиналды ағыны, м3 / с. 

Пештер үшін:сек,  

           
    

  
  сек,                                                       (7.16) 

 

мұндағы G - пештің массасы, кг; 

s -  

t3 - белгіленген температура, градус; 

Q_n - номиналды жылу кірісі, к / с (ккал / с). 

Үдеу уақытын эксперименттік жолмен де анықтауға болады, бұл ағын 

нөлден номиналға дейін және ағынның болмауынан түсетін ағынның күрт 

өзгеруінен кейін уақыт ішінде параметрдің өзгеруі. 

Өздігінен түзелетін бір сыйымдылықты объектілер үшін T мәні тұрақты 

T және Q өзін-өзі теңестіру дәрежесі мына теңдеумен анықталады: 

 

  
 

  
 ,  1/сек,                      (7.17) 

 

үдеу уақыты T_a және тұрақты T - теңдеу: 

 
  

 
    сек.                                   (7.18) 

 

Заттардың динамикалық сипаттамаларын, сонымен қатар статикалық 

сипаттамаларын есептеу және эксперимент арқылы анықтауға болады. 

N m деңгейінің ағымдық мәнін, H3 деңгейінің белгіленген мәнін, C0 = F 

m2 объектінің сыйымдылығын, Vn м3 / с номиналды жүктемесіне сәйкес 

келетін судың мөлшерін, V m3 / с ағымындағы секіруге ұқсас өзгерісті 

көрсетейік. 

Қарастырылып отырған объектінің материалдық балансының 

дифференциалды түрде уақытында ондағы өзгерістерді көрсететін теңдеуі 

келесі формада болады: 

 

                                dHF=Vdτ.     

 

 

 

 

 (7.19) 

 

Бұл теңдеу шексіз уақыт аралығында объектіге кіретін судың мөлшері 

dN деңгейінің шексіз аз өзгеруімен жиналған су көлеміне тең екенін көрсетеді. 

Осы жерден: 

 

   
 

 
                                                (7.20) 
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Уақыт өте келе деңгейдің өзгеру заңын анықтау үшін туындайтын 

дифференциалдық теңдеуді енгізу керек: 

 

  
 

 
                                            (7.21) 

мұндағы Н0 - объектінің теңгерімсіздігіне дейінгі деңгейдің бастапқы 

мәні, м 

(7.21) теңдеуінен түзу сызық заңына сәйкес өзгеретін Н мәні уақыт өте 

келе V мәні оң мәнімен шексіз ұлғаятынын немесе V-тің теріс мәні азайғанын 

көруге болады (7.20) теңдеуін өлшемсіз пішінге келтірейік. 

Қарастырылып отырған объектінің үдеу уақыты (7.14) формуламен 

анықталады: 

    
   

  
, 

 

  
    

  
. 

 

алынған F мәнін (7.20) теңдеуіне ауыстырамыз:  

 

  
    
  

      

 
 

  
    a

 

  
  :                                           (7.22) 

бастап: 

  
  

  
  .                                                      (7.23)  

 

Алынған дифференциалдық теңдеу (7.23) - бұл автоматты басқару 

теориясында қабылданған өлшемсіз формада өзін-өзі теңестірместен бір 

сыйымдылықты объектінің динамикасының теңдеуі.  

Өздігінен теңестірілетін бір сыйымдылықты объектіні бірден жалпы 

түрде өлшемсіз мөлшерде қарастырамыз. 

7.5-суретте параметр нөлдік мәннен changes0 = 0 өзгереді деген 

болжаммен құрастырылған, бір сыйымдылықты объект үшін өзін-өзі 

нивелирлеу процесінің өлшемсіз графигі көрсетілген. Уақыттың moment0 

бастапқы сәтінде, ағын біртіндеп өзгерген кезде, φ параметрі әлі өзгермейді, 

ал өзін-өзі теңестіру құбылысы пайда болмайды. Бұл жағдайда объект үшін 

(7.23) теңдеу қолданылады:  

 

  
  

  
    



126 
 

 
7.5 сурет - Өлшемсіз түрдегі бір сыйымдылықты объект үшін өзін-өзі 

теңестіру процесінің графигі 

 

Уақыттың өтуімен параметр өзгерген сайын өзін-өзі тегістеудің әсері 

байқалады, бұл ағын мен ағынның (шаманың) арасындағы айырмашылықтың 

үнемі төмендеуінде және параметрдің өзгеру жылдамдығының төмендеуінде 

көрінеді. Өздігінен нивелирлеу кезінде ағындар мен ағындар арасындағы 

айырмашылықтың ағымдағы мәндері мына теңдеумен көрінеді: 

 

=0-φ.                  (7.24) 

 

Осы мәнді (7.23) теңдеуге алмастыра отырып, өзін-өзі теңестіре отырып, 

бір сыйымдылықты объектінің динамикасының теңдеуін аламыз: 

 

  
  

  
                                             (7.25) 

 

Егер осы теңдеудің екі жағы да p-ге бөлінсе, онда біз басқа теңдеуді 

аламыз: 

 

  
  

  
                                         (7.26) 

 

Өзін-өзі теңестіру кезіндегі параметрлердің өзгеру заңын (7.25) 

теңдеуден оны интегралдау арқылы алуға болады. 

Интеграция үшін (7.25) теңдеуді өзгертеміз: 

 

 
  

  
  

 

  
   

  

 
 .                                     (7.27) 

 

Жақшадағы өрнекті y әрпімен белгілеңіз: 

 

    
  

 
                                       (7.28) 

 

Осы өрнекті ажырата отырып, біз мынаны аламыз:  
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(7.27) теңдеуімен алмастырамыз,  

 
  

  
   

 

  
  

 

Немесе  
  

 
  

 

  
    

 

Соңғы өрнекті біріктіре отырып, біз мынаны аламыз:  

 

     
 

  
       

 

немесе     
 

 

  
 
 

 

Бастапқы шарттардан интеграл тұрақтысын табамыз. 

Τ = 0 болған кезде өрнек  
 

 

  
 
= 1, у = у0 = с =  

  

 
. 

 

Осы жерден:  

 

   
  
 
 
 

 

  
 
   

  
 
  

 

немесе соңында 

 

                                           
  

 
(   

 
 

  
 
)                                         (7.28) 

 

(7.28) теңдеудің басқа түрін алуға болады: 

 

  
  

 
                                                    (7.29) 

 

(7.28) теңдеудің басқа түрін алуға болады: 

 

  
  

 
(    

 

 )                                                (7.30) 
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Теңдеу (7.28) экспоненциалдық теңдеу болып табылады, сондықтан 

өзін-өзі теңестіру арқылы бір сыйымдылықты объектіндегі параметрдің 

өзгеруі экспоненциалды түрде жүреді. Тынышталудан кейінгі параметрдің 

мәні асимптотикалық түрде жаңа қорытынды мәнге жақындап, оған τ = ∞ 

жетеді, өйткені τ = ∞, өрнек және. Іс жүзінде қазірдің өзінде τ = (3-4) T 

уақытында, өздігінен нивелирлеу процесі аяқталған деп санауға болады, 

өйткені τ мәнінің мәні өте аз. 

φк параметрінің соңғы мәні жоғарыда көрсетілген тәуелділіктен 

анықталатын бастапқысы  µ0 және өзін-өзі теңестіру р дәрежесіне байланысты 

болады. Сонымен, өзін-өзі теңестіру дәрежесін объектінің динамикалық 

сипаттамасымен де анықтауға болады, өйткені µ0 өздігінен теңестіру 

процесінің барлық параметрінің өзгеруіне қатынасы µ0: 

 

  
  

     
  

 

Егер (7.28) формулада өрнектің орнына p = 1 алмастырып, алсақ, онда 

мынаны аламыз: 

  

    (   
 

 

  )  

 

Егер қазір қабылдасақ, онда соңғы теңдеу келесідей өзгереді: 

 

                (  
 

 
)                       (7.31) 

 

7.4 Шоғырланған және үлестірілген параметрлермен 

технологиялық процестер 

 

Технологиялық процестер табиғаты мен математикалық сипаттау 

әдістері бойынша екі үлкен топқа бөлінеді. Кейбір процестердің формалары 

өзгермейтін қатты денелерді өңдейтіндігімен сипатталады. Мысал ретінде 

металды суық өңдеу, ағашты аралау және кесу, құрылғыларды, бөлшектерді 

жинау, машина құрастыру және т.б. Тұтастай алғанда, технологиялық 

процестердің бұл класына кеңістіктегі орын ауыстырулар және қатты күйде 

жинақталудың өзгермеген күйіндегі қатты заттар өзгеруіне негізделген өндіріс 

кіреді. Уақыттың әр сәтінде процестің жай-күйі шексіз параметрлер 

параметрлерімен анықталады. 

Кескінді параметрлері бар объектілер тепе-теңдік жағдайында 

бақыланатын шамалар объектінің бүкіл көлемінде бірдей мәндерге ие болатын 

объектілер деп аталады. Мұндай объектінің кез келген нүктесінде ауысу 

режимінде бақыланатын шамалардың өзгеру сипаты бір уақытта бірдей 

болады. Шектелген параметрлері бар объектінің мысалы - қысым, оның мәні 
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бақыланатын сыйымдылық. Параметрлері кескінделген объектілерге 

температурасы реттелетін деңгей - биіктігі (7.6, а -сурет) пештер мен 

температура реттелетін әртүрлі жылу алмастырғыштар кіреді. Мұндай 

объектілердің динамикалық қасиеттері тұрақты коэффициенттері бар 

дифференциалдық теңдеулермен сипатталады. 

Заттардың агрегациялану күйінің өзгеруімен біртектес параметрлері бар 

объектілерде бақыланатын шамалардың мәні кез келген уақытта аппараттың 

(объектінің) барлық нүктелерінде бірдей. Мысалы, қарқынды 

араластырылатын реакторда биіктікте де, аппараттың көлденең қимасында да 

температура мен концентрация градиенттері болмайды, бұл оны кесек 

параметрлері бар объект ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Кесек параметрлері бар объектілер қарапайым және күрделі болып 

бөлінеді. Қарапайым объектілерге динамикалық қасиеттері қарапайым типтік 

динамикалық байланыстардың теңдеулерімен сипатталатын, яғни екіншіден 

жоғары емес дифференциалдық теңдеулер берілген объектілер жатады. 

Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулерді қолдану қажет болатын 

динамикалық қасиеттерін сипаттауға арналған объектілер күрделі болып 

табылады. 

Химия өнеркәсібіндегі барлық дерлік технологиялық процестер 

кескінделген параметрлері бар күрделі автоматика объектілеріне немесе 

бөлінген параметрлері бар автоматика объектілеріне жатады. Алайда, 

көптеген жағдайларда оларды белгілі бір жолмен жалғанған салыстырмалы 

қарапайым объектілердің шектеулі санынан тұратын жүйе ретінде 

қарастыруға болады. 

Үлестірілген параметрлері бар нысандар деп аталады, оларда объектінің 

әртүрлі нүктелеріндегі реттелетін шамалардың мәні бірдей болмайды, 

мысалы, құбырлы жылытқыштағы өнімнің температурасы оның ұзындығына 

сәйкес келеді (7.6 сурет). 

Бұл топқа агрегаттау күйінің, бастапқы материалдардың физикалық 

және химиялық сипаттамаларының айтарлықтай өзгеруімен, олардың бір-

бірімен әрекеттесуі және жаңа материалдардың пайда болуымен, олардың 

қасиеттерінің айтарлықтай өзгеруімен, өнімнің белгілі бір түрінің 

қалыптасуымен байланысты технологиялық процестер кіреді. Мұндай 

процестер диффузия, жылу және масса алмасу құбылыстарымен айтарлықтай 

байланысты. Олар негізінен жартылай дифференциалдық теңдеулермен 

сипатталады. Бұл сыныпқа интегралдық және интегралды дифференциалдық 

теңдеулермен сипатталған процестер, мысалы, оптикалық жұқа ортада 

жылудың таралуына байланысты процестер жатады; газдың немесе 

сұйықтықтың қысымы ұзындығы бойынша біркелкі болмайтын құбырлар; 

жылу алмастырғыштар мен жылытылатын пештер құбырлы катушкалармен, 

олардың ішінде қыздырылатын өнімнің температурасы да бірдей емес; 

биіктігі бойымен қысымның, температураның және концентрацияның 

градиенттері болатын дистилляциялық бағандар және т.б. Барлық осы 

жағдайларда олар үлестірілген параметрлері бар процестер туралы айтады. 
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Qп - сұйықтық қабылдау; Qр - сұйықтықтың ағу жылдамдығы; t1, t2 - сәйкесінше 

сұйықтықтың қызғанға дейін және одан кейінгі температурасы; 

а - кесек параметрлермен; b - үлестірілген параметрлермен 

 

7.6 сурет - Реттеу объектілері 

 

Шынында да, өтпелі режимдегі құбырларда құбырдың басындағы 

қысым соңына қарағанда тез өзгереді, егер тек құбырға тасымалданатын 

заттардың кіруінде бұзушылықтар болса. Сонымен, қыздыру аппараттарының 

құбырлы катушкасының шығысындағы және оның кіруіндегі заттың 

температуралық мәні ешқашан сәйкес келмейді. Мұнда ауысу кезіндегі қысым 

мен температура уақыттың ғана емес, сонымен қатар құбырдың ұзындығының 

да функциялары болып табылады. Мысалы, үлкен ұзындықтағы құбырлы 

пештерде, тепе-теңдікте де, ұзындық бойындағы температура әртүрлі болады, 

ал мазаланған кезде әртүрлі заңдарға сәйкес өзгереді. 

Осы және басқа объектілер де сызықты және сызықты емес және 

тұрақты немесе өзгермелі параметрлерге ие бола алады. Тұрақты параметрлері 

бар нысандар дифференциалдық теңдеулермен сипатталады, олардың 

коэффициенттері уақыт пен объектінің жүктемесіне тәуелсіз. Айнымалы 

параметрлері бар объектілерде уақыт және жүктеме функциялары бар. 

Технологиялық процестердің көпшілігі таралған параметрлері бар 

жүйелер ретінде математикалық сипатталады. Дегенмен, оларды талдау әдетте 

өте күрделі. Кейбір жағдайларда, оларды параметрлері бар жүйелерде 

азайтуға болады. Ол үшін жай дифференциалдық теңдеулердің лайықты 

таңдалған жүйесі арқылы шекаралық шарттары бар жартылай 

дифференциалдық теңдеулердің бастапқы жүйесін жуықтаңыз. Олар сонымен 

бірге минимизацияланған функционалды шамалайды (қажет болған 

жағдайда). 

Бақылау сұрақтары. 

1) Басқару объектілері мен сипаттамалардың типтері қандай? 

2) Статистикалық сипаттама және оны қалай көрсетуге болады? 

3) Сызықты объектінің статистикалық сипаттамасын қалай суреттеуге 

болады? 

4) Сызықтық емес объектілердің статистикалық сипаттамасы. 
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5) Технологиялық процестердің сызықтығы. 

6) Технологиялық процестердің сызықты болмауы. 

7) Объектінің уақыт сипаттамаларының түрлері. 

8) Объектінің динамикалық қасиеттерін қандай шамалар сипаттайды? 

9) Кесек және үлестірілген параметрлері бар нысандар арасындағы 

айырмашылық. 

10) Белгілі бір уақытта процестің күйін қалай анықтауға болады? 

 

8 Процестерді математикалық модельдеу 

 

8.1 Модельдеу дегеніміз не? 

 

Модельдеу дегеніміз - таным әдістерін зерттеумен арнайы айналысатын 

және жалпы методология деп аталатын бүкіл білім саласының әдістерінің бірі. 

Методология - танымның ғылыми әдісінің ілімі; жекелеген ғылымдарда 

қолданылатын әдістер жиынтығы (С.И. Ожегов) іс-әрекетті ұйымдастыру 

доктринасын да қамтиды (бұл термин екі грек сөзінен шыққан: методос - әдіс, 

бір нәрсеге жол және логотиптер - доктрина). 

Әдіс - шындықты практикалық және теориялық білудің белгілі 

ережелері, әдістері мен амалдарының жиынтығы. Бұл әдіс адамды мақсатқа 

жетуге болатын принциптер, талаптар, ережелер жүйесімен қамтамасыз етеді. 

Әдісті иелену дегеніміз - әртүрлі мәселелерді шешу үшін белгілі бір 

әрекеттерді қандай ретпен орындау керектігін және осы білімді іс жүзінде 

қолдана білу керек. Тәжірибеде сол немесе басқа әдісті дұрыс қолдана білу 

әртүрлі практикалық есептерді шешкен кезде ғана үйренуге болады. С.И. 

Гесс: «Сіз ғылым әдісін тәжірибелік білімнің нақты мәселелерін шешуге осы 

әдісті қолдану арқылы ғана игере аласыз.» 

Әдістеме - әдістемені нақтылау, оны нұсқауларға, алгоритмге, іске 

асыру әдісінің нақты сипаттамасы. 

Ғылыми білімнің әдістері, әдетте, олардың жалпы деңгейіне қарай 

бөлінеді, яғни жалпы, жалпы ғылыми және жеке ғылыми зерттеулер үшін 

ғылыми зерттеулер процесінде қолдануға болатындығы туралы (8.1-сурет). 
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Метафизикалық Жалпы Диалекттік

Жалпы ғылыми Жеке ғылыми
Ғылыми таным 

әдістері

Эмпирикалық

Бақылау

Эксперимент

Өлшеу

Анализ

Синтез

Аналогия

Теоретикалық
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8.1 сурет - Ғылыми таным әдістері 

 

Ғылыми білімнің әмбебап әдісі барлық ғылымдарға қатысты әмбебап 

болып табылады және мазмұнына танымның философиялық және жалпы 

ғылыми әдістері кіреді. 

Жалпы ғылыми әдістер ғылымның әртүрлі саласында қолданылады, 

яғни олардың қолдану аясы кең. Бұл әдістердің жіктелуі ғылыми білім 

деңгейлері ұғымымен тығыз байланысты. Ғылыми білімнің екі деңгейі бар: 

эмпирикалық және теориялық. Кейбір жалпы ғылыми әдістер тек 

эмпирикалық деңгейде қолданылады (байқау, эксперимент, өлшеу), басқалары 

- тек теориялық (идеализация, формализация), бірақ сонымен бірге (мысалы, 

модельдеу) эмпирикалық теориялық деңгейде де қолданылады. 

Осылайша, модельдеу: 

Танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлерінде қолданылатын 

жалпы ғылыми әдістерге жатқызылатын қоршаған әлемді тану әдісі. Үлгіні 

салу мен зерттеуде танымның барлық басқа әдістерін қолдануға болады; 

Модельдер бойынша білім объектілерін зерттеу; осы құбылыстардың 

түсіндірмелерін алу үшін, сондай-ақ зерттеушіге қызығушылық тудыратын 

құбылыстарды болжау үшін шынымен бар объектілердің, процестердің 

немесе құбылыстардың (табиғи жүйелер, инженерлік құрылымдар, әртүрлі 

процестер - физикалық, химиялық, биологиялық, әлеуметтік) модельдерін 

салу және зерттеу; 

Объектінің модельдерін құру және зерттеу процесі; 

Көне заманнан бері қолданылып келеді, алайда жаңа ақпараттық 

технологиялар мен компьютерлендіру дәуірінде бұл зерттеу әдісі көптеген 

алуан түрлі нысандар мен құралдарды тапты. 
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8.2 Модельдеудің мақсаттары, түрлері және кезеңдері 

 

Модельдеу мақсаттары: 

 белгілі бір объектінің қалай құрылымдалғанын, оның құрылымы, 
даму заңдылықтарын түсіну; 

 объектіні немесе процесті басқаруды үйренеді, қойылған мақсаттар 
мен критерийлерді басқарудың жақсы тәсілдерін анықтайды; 

 берілген әдістерді іске асырудың тікелей және жанама салдарын 
болжау. 

Модельдеу кезеңдері: 

 Мәселенің объективті мәлімдемесі (мысалы, физикалық, бақылау). 

 Мәселенің математикалық тұжырымы (формулалар алу). 

 Теңдеу константаларын анықтау (бастапқы шарттарды қою). 

 Есепті шешу (теңдеулер). 

 Қабылданған шешімдерді талдау (түсіндірме жазбада көрсетілген). 
Модельдеу нысаны: 

 бұл атаудың мәні бар, біртұтас және кейбір қасиеттері немесе 
сипаттамалары бар; 

 зерттелуі немесе сипатталуы қажет кез келген объект, табиғи 
құбылыс, процесс, әрекет, сезім, түйсік. 

Модельдеу түрлері: 

 ақпараттық; 

 компьютер; 

 математикалық; 

 математикалық және картографиялық (географиялық ақпарат); 

 3 D; 

 физикалық; 

 логикалық; 

 реттеуші; 

 агент; 

 психологиялық. 
Толық масштабты (физикалық) модельдеу: 

 Сипаттамаларды өлшеу зерттелетін жүйелерде нақты уақыт 

режимінде жүзеге асырылады (тәжірибелер жүргізу); 

 Зерттеуші ақпараттарды нақты жүйеде процестерді бақылау арқылы 
алады. 

Артықшылықтары - нәтижелердің жоғары дәлдігі және модельдердің 

нақты жүйеге сәйкестігі. 

Кемшіліктері - үлгіні құрудың қымбаттығы, көп уақытты қажет ететін 

шығындар және нақты масштабты эксперименттерді жүргізу үшін нақты 

жүйенің жеке компоненттерін нақтылау қажеттілігі. 
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3D модельдеу - 3D - үш өлшемді, яғни үш өлшемде қысқа. Фигураның 

әр нүктесі үш координатамен сипатталған. Фигура көлемді болады және үш 

өлшемді болады. 

Географиялық ақпаратты модельдеу модельдеуге бөлінеді: 

 бұрын жасалған кеңістіктік деректер модельдері; 

 картографиялық немесе үш өлшемді модельдерді құруға арналған 
ГАЖ; 

 үшөлшемді ГАЖ, АЖЖ немесе басқа үш өлшемді модельдеу 

бағдарламалары; 

 кеңістіктік модельдерді құруға арналған геодезия және геоақпарат. 
Нормативтік модельдеу - тек қана барды емес, сонымен бірге әлі жоқ 

нәрсені модельдеу. 

Реттеуші модельдер (перспективалы, прагматикалық) іс-әрекеттің 

мақсаттары мен іс-әрекеттің белгілі бір тәртібін (алгоритмін) көрсетуге, 

қойылған мақсаттарға қол жеткізуді талдауға арналған. 

Мақсат - бұл болашақ бейнесі, яғни іс-әрекеті жүзеге асыруға 

бағытталған мемлекеттің моделі. 

Алгоритм - болашақ іс-әрекеттің бейнесі (моделі). 

Агентті модельдеу: 

 зерттейді: 

 орталықтандырылмаған агенттердің әрекеті; 

 агент мінез-құлқының тұтастай жүйенің мінез-құлқына әсері; 

 жаһандық заңдар мен ережелер емес; 

 жеке белсенді агенттердің жеке іс-әрекетінің нәтижесі. 
Модель дегеніміз не? 

Модель (лат. Modus - көшірме, кескін, пішін): 

 бұл объектінің маңызды қасиеттерін көрсететін аналог 

(алмастырғыш); 

 модельдеу мақсаты тұрғысынан зерттелетін объектінің маңызды 
жақтарын көрсететін нақты объект, процесс немесе құбылыс туралы 

оңайлатылған идеяны беретін жасанды түрде жасалынған объект. 

Модельдер: 

 объектіні зерттеу және зерттеу кезінде қолданылады; 

 объектілер тым үлкен немесе тым үлкен болған кезде, объектіні 
зерттеу қауіпті болуы мүмкін немесе объект әлі жоқ болған кезде салынады. 

Бір объектінің әртүрлі үлгілерін жасауға және пайдалануға болады. 

Модельдердің қасиеттері. 

Қабылданған анықтаманың құрылымынан модельдердің практикасында 

әдетте ескерілетін модельдердің бірқатар жалпы қасиеттері қолданылады: 

1) Түпнұсқалығы: модель түпнұсқаны тек қарым-қатынасының 

түпкілікті мағынасында көрсетеді, сонымен қатар модельдеу ресурстары 

шектеулі. 

2) Жеңілдету: модель объектінің маңызды жақтарын ғана көрсетеді. 
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3) Жуықтау: модель шындықты шамамен немесе шамамен көрсетеді. 

4) Сәйкестік: модельдеу жүйесін модель қаншалықты сәтті сипаттайды. 

5) Ақпараттық мазмұны: модель жүйе туралы жеткілікті ақпаратты 

қамтуы керек - модель құруда қабылданған гипотезалар аясында. 

6) Потенциал: модельдің болжамдылығы және оның қасиеттері. 

7) Қиындық: пайдалану жеңілдігі. 

8) Толықтығы: барлық қажетті қасиеттер ескеріледі. 

9) Бейімділігі. 

Модельдердің жіктелуі: 

 уақыт коэффициентін ескере отырып; 

 қолдану аймағы бойынша; 

 білім саласы бойынша; 

 презентация әдісімен; 

 іске асыру әдісі бойынша. 
Уақыт факторын ескере отырып, модельдер статикалық және 

динамикалық болып бөлінеді. 

Статикалық модель - нысанның лезде кесілуі. Динамикалық модель 

уақыт өте келе нысандағы өзгерістерді көруге мүмкіндік береді. 

Білім саласы бойынша модельдер биологиялық, математикалық, 

социологиялық және тарихи болып бөлінеді. 

Презентация әдісімен модельдер материалдық және ақпаратқа жіктеледі. 

Ақпараттық модельдер ауызша (психикалық) және символдық болып 

бөлінеді. 

Танымдық, тұжырымдамалық және формалды модельдер. 

Танымдық модельдің табиғи тілде ұсынылуы мазмұндық модель деп 

аталады. 

Танымдық модельдер субъективті, өйткені олар өзінің алдыңғы білімі 

мен тәжірибесінің негізінде алыпсатарлық түрде қалыптасады («зерттеушінің 

басында»). Танымдық модель туралы идеяны оны символдық түрде суреттеу 

арқылы алуға болады. Танымдық және мағыналы модельдердің баламалы 

екендігіне дау жоқ, өйткені біріншісінде зерттеуші тұжырымдамайтын немесе 

жасағысы келмейтін элементтер болуы мүмкін. Сонымен бірге, егер 

мазмұндық модельді басқа біреу тұжырымдайтын болса немесе ұжымдық 

шығармашылықтың өнімі болса, онда оның түсіндірмесі, түсіну деңгейі, сенім 

деңгейі сол немесе басқа аудармашыға байланысты айтарлықтай өзгеруі 

мүмкін. Жаратылыстану пәндері мен технологияларда мазмұн моделі көбінесе 

мәселенің техникалық тұжырымдамасы деп аталады. 

Функционалды атрибут пен мақсаттарға сәйкес мазмұн модельдері 

сипаттамалық болып бөлінеді. Түсіндірмелі және болжамды. Сипаттамалық 

модельді объектінің кез келген сипаттамасы деп атауға болады. Түсіндірме 

модель бірдеңе не себепті болып жатыр деген сұраққа жауап береді. Соңында, 

болжамды (болжамды) модель объектінің болашақ әрекетін сипаттауы керек. 

Сіз болжамдық модельге түсіндірме модулін енгізудің қажеті жоқ екенін 

байқай аласыз. 
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Тұжырымдамалық модель мазмұндық модель деп аталады, оның 

тұжырымында модельдеу объектісін зерттеуге қатысатын білімнің пәндік 

бағыттарының тұжырымдамалары мен көріністері қолданылады. 

Кең мағынада тұжырымдамалық модель белгілі бір ұғымға немесе 

көзқарасқа негізделген мағыналы модель ретінде түсініледі. Концептуалды 

модельдердің үш түрі бар, логикалық-семантикалық, құрылымдық-

функционалды және себеп-салдар. 

Логикалық-семантикалық модель дегеніміз - барлық белгілі логикалық 

дәйекті мәлімдемелер мен фактілерді қоса алғанда, білімнің тиісті пәндік 

бағыттары мен анықтамаларында объектінің сипаттамасы. Мұндай 

модельдерге талдау логика арқылы сәйкес пәндік салаларда жинақталған 

білімді қолдана отырып жүзеге асырылады. 

Құрылымдық-функционалды үлгіні құру кезінде объект әдетте жеке 

элементтерге немесе ішкі жүйелерге бөлінетін бүтін жүйе ретінде 

қарастырылады. Жүйенің бөліктері жеке мәселелерді шешудің 

бағыныштылығы, логикалық және уақытша реттілігін сипаттайтын 

құрылымдық қатынастармен байланысты. Мұндай үлгілерді ұсыну үшін 

әртүрлі сұлбалар, карталар мен диаграммалар ыңғайлы. 

Себептік модель көбінесе объектінің әрекетін түсіндіру және болжау 

үшін қолданылады. Бұл модельдер негізінен мыналарға бағытталған: 

Зерттелетін объектінің құраушы элементтері арасындағы негізгі 

қатынастарды анықтау; 

Белгілі бір факторлардың өзгеруі модель компоненттерінің күйіне қалай 

әсер ететінін анықтау; 

Модель тұтастай қалай жұмыс істейтіндігін және зерттеуші үшін 

қызығушылық параметрлерінің динамикасын адекватты түрде сипаттайтын-

көрсетпейтінін түсіну. 

Формальды модель дегеніміз - бір немесе бірнеше формальды тілдерді 

(мысалы, математикалық теорияның тілдері, әмбебап модельдеу тілі (UML 

немесе алгоритмдік тілдер) қолдана отырып) тұжырымдамалық модельдің 

көрінісі. 

Жоғарыда аталған модельдердің сорттарын бір-бірінен оқшау 

қарастыруға болмайды. Модельдердің өзара байланысы 8.2-суретте 

көрсетілген. 
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8.2 сурет - Модельдердің өзара байланысы 

 

8.3 Математикалық модельдеу 

Математикалық модельдеу дегеніміз - идеалды ғылыми символдық 

формальды модельдеу, онда объектінің сипаттамасы математика тілінде 

жүзеге асырылады, ал модельді зерттеу белгілі бір математикалық әдістердің 

көмегімен жүзеге асырылады. 

Математикалық модельдеудің артықшылықтары: 

 рентабельділік (нақты жүйенің ресурстарын үнемдеу); 

 гипотетикалық модельдеу мүмкіндігі, б.а. табиғатта іске асырылмаған 

объектілер (бірінші кезекте әртүрлі кезеңдерде); 

 қауіпті немесе табиғи түрде қалпына келтіру қиын режимдерді 
қолдану мүмкіндігі (ядролық реактордың сыни режимі, зымыранға қарсы 

қорғаныс жүйесінің жұмысы); 

 уақыт шкаласын өзгерту мүмкіндігі; 

 көп өлшемді талдаудың қарапайымдылығы; 

 жалпы заңдылықтарды анықтау мүмкіндігінің арқасында үлкен 

болжау күші; 

 жұмыстың техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етілуінің 

әмбебаптығы (компьютерлер, бағдарламалау жүйелері және қолданбалы 

пакеттер). 

Математикалық модельдеудің кемшіліктері - жүйенің элементтері 

арасындағы көптеген қатынастарға, параметрлердің көптігі мен сызықтық 

емес шектеулерге байланысты күрделі жүйе үшін модель құру әрдайым 

мүмкін емес, ал салынған модельдер үшін әрдайым дұрыс зерттеу әдісі бола 

бермейді. 
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8.4 Математикалық модель 

 

Математикалық модель дегеніміз - объект параметрлері арасындағы 

қатынастар мен өзара тәуелділікті көрсететін математикалық қатынастар 

жиынтығы түріндегі ақпараттық модель. 

Математикалық модель X кіріспе параметрлерінің берілген мәндерінің 

жиынтығын шығыс параметрлерінің мәндер жиынтығымен салыстырады. Бұл 

жағдай бізге математикалық модельді кейбір математикалық оператор ретінде 

қарастыруға және келесі анықтаманы тұжырым жасауға мүмкіндік береді. 

Математикалық модель деп біз модельдеу объектісінің Y 

параметрлерінің шығыс мәндерін X енгізу параметрлерінің сәйкес мәндерінен 

орнатуға мүмкіндік беретін кез келген А операторын айтамыз: 

 модельдеу объектісі үшін кіріс және шығыс параметрлерінің рұқсат 
етілген мәндерінің жиынтығы қайда және қайда орналасқан. 

Жоғарыда келтірілген анықтамада оператор ұғымын кеңінен түсіндіруге 

болады. Бұл кіріс немесе шығыс мәндерін байланыстыратын белгілі бір 

функция немесе алгебралық, дифференциалдық, интегралдық-

дифференциалдық немесе интегралдық теңдеулер жүйесінің символдық 

жазбасын көрсететін карта болуы мүмкін. Сонымен, бұл белгілі бір алгоритм, 

ережелер немесе кестелер жиынтығы, берілген бастапқы мәндерге сәйкес 

шығу параметрлерін табуды (немесе орнатуды) қамтамасыз етуі мүмкін. 

Математикалық модельді оператор ұғымы арқылы анықтау мұндай 

модельдердің классификациясын құру тұрғысынан анағұрлым конструктивті 

болып табылады, өйткені ол қазіргі уақытта қол жетімді барлық 

математикалық модельдердің барлығын қамтиды. 

Компьютерлік технологияның дамуымен ақпараттық модельдер кеңінен 

тарала бастады, бұл мәліметтер базасын басқарудың автоматтандырылған 

нұсқаулықтарын білдіреді. Кіріспе кезінде қажетті ақпаратты іздеуге белгілі 

бір сұранысты алғаннан кейін, мұндай модельдер қызығушылық тудырған 

сұрақ бойынша мәліметтер базасында бар барлық ақпаратты табуға мүмкіндік 

береді. 

Математикалық объектілер модельдердің кіріс және шығыс 

параметрлері ретінде әрекет ете алатындықтан, мәліметтерді іздеу 

процедурасының өзі белгілі бір оператор ретінде ұсынылуы мүмкін, 

сондықтан ақпараттық модельдерді математикалық модельдердің нақты типі 

деп санауға болады. 

Математикалық модельдердің жіктелуі. 

Модельдеу объектісінің күрделілігіне байланысты математикалық 

модельдердің жіктелуі. 

Барлық модельдеу нысандарын екі топқа бөлуге болады: қарапайым 

және жүйелік нысандар (8.3 сурет). Бірінші жағдайда, модельдеу кезінде 

объектінің ішкі құрылымы қарастырылмайды, оның құраушы элементтері 

немесе қосалқы процестер ажыратылмайды. 
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Модельдеу нысаны

Қарапайым Жүйелік

ҚұрылымдықИмитациялық
 

 

8.3 сурет - Модельдеу нысандарының жіктелуі 

 

Жеке элементтердің қасиеттері мен әрекеттерін, сондай-ақ олардың 

арасындағы қатынасты ескеретін жүйе объектілерінің модельдері 

құрылымдық деп аталады. 

Құрылымдық динамикалық жүйелер арасында әрқайсысының шекті 

саны бар әртүрлі элементтерден тұратын модельдеу жүйелері бөлек ішкі 

сыныпқа бөлінген. Элементтер арасындағы қосылыстар саны да шекті болады. 

Жүйедегі элементтердің өзара әрекеттесуін модельдеу кейбір алгоритмдердің 

көмегімен жүзеге асырылады, әдетте компьютер көмегімен жүзеге 

асырылады. нақты уақыттағы компьютерлерде модельдеу үшін жүйелік уақыт 

түсінігі енгізілген. Жеке элементтердің модельдері ретінде кез келген типтегі 

модельдерді қолдануға болады. Әдетте, сыртқы ортаның күрделі жүйемен 

өзара әрекеттесуі толық бақыланбайды, бұл сыртқы әсерлердің белгісіздігіне 

және нәтижесінде жүйенің өзін-өзі ұстауындағы түсініксіздікке әкеледі. 

Мұндай белгісіздіктің болуы күрделі жүйелерге тән белгі болып табылады. 

Шеннонның айтуы бойынша: «Жүйелерді модельдеу - өнер және 

ғылым». 

Модельдеу дегеніміз - эксперименттік және қолданбалы әдіснаманың 

мақсаты: жүйенің мінез-құлқын сипаттау; байқалған мінез-құлықты 

түсіндіретін теориялар мен гипотезаларды құру, болашақ мінез-құлықты 

болжау және осы жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін әртүрлі 

стратегияларды бағалау үшін осы теорияларды қолдану. 

Модель операторына байланысты математикалық модельдердің 

жіктелуі. 

Жоғарыда айтылғандай, кез келген математикалық модельді алгоритм 

болып табылатын немесе теңдеулердің - алгебралық, қарапайым 

дифференциалдық теңдеулердің (ODE), ODE жүйелерінің (SODU), ішінара 

дифференциалдық теңдеулердің (PDEs), интегралды дифференциалдық 

теңдеулердің жиынтығымен анықталатын кейбір А операторы ретінде 

қарастыруға болатындығы жоғарыда айтылды. (ӨИҚ) және басқалары (8.4 

сурет). 
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Сызықты Бейсызықты

Қарапайым

Модель операторы Алгоритмдік

Кұрделі

Алгебраические ҚДТЖ

ИДТЖЖДТ

ҚДТФункция

 
 

8.4 сурет - Модель операторына байланысты жіктеу 

 

Егер оператор Y шығыс параметрлерінің X кіріс параметрлерінің 

мәндеріне сызықтық тәуелділігін қамтамасыз етсе, онда математикалық 

модель сызықтық деп аталады. Сызықтық модельдерді талдау оңайырақ. 

Қазіргі уақытта модельдеудің дәлдігін жақсартуға ғана емес, сонымен 

бірге нақты зерттеу объектілерінің мінез-құлқының сызықты еместігін 

ескеретін сапалы жаңа модельдерді жасау қажеттілігі жиі кездеседі. Мұндай 

модельдерді талдау сызықтық модельдерге қарағанда әлдеқайда күрделі, 

зерттеу әдістері мен жалпы тәсілдерін әзірлеу әлі толық емес. Сызықты емес 

модельдер әлемі бай және күрделірек бола отырып, жаңа заңдылықтарды табу 

және күрделі құбылыстарды сипаттау тұрғысынан қазіргі ғылым үшін 

перспективалы болып көрінеді. Мысалы, солитондар мен хаос сияқты 

құбылыстарды дәстүрлі сызықтық модельдер аясында жеткілікті түрде 

сипаттау мүмкін емес. Сызықты емес модельдерді зерттеу әдістері қазіргі 

уақытта тез дамып, жаңа ғылыми бағыттарда дамуда. Мұндай салыстырмалы 

түрде жаңа салаларға, мысалы, синергетика - күрделі өзін-өзі басқару 

жүйелері туралы ғылым кіреді. 

Оператордың түріне байланысты математикалық модельдерді 

қарапайым және күрделі деп бөлуге болады. 

Егер модель операторы X кірісіне Y шығыс параметрлерінің 

функционалдық тәуелділігін көрсететін алгебралық өрнек болса, онда модель 

қарапайым деп аталады. 

Дифференциалды және интегралдық қатынастар жүйелерін қамтитын 

модель енді қарапайым деп жіктелмейді, өйткені оны зерттеу үшін өте күрделі 

математикалық әдістерді қолдануды қажет етеді. Алайда, екі жағдайда оны 

қарапайымға дейін қысқартуға болады: 

 Егер мұндай модель үшін алынған математикалық қатынастар жүйесін 

аналитикалық жолмен шешуге болатын болса; 

 егер күрделі моделі бар есептеу тәжірибесінің нәтижелері алгебралық 
тәуелділікке жақындаса. Қазіргі уақытта тәсілдер мен аппроксимациялардың 

едәуір көп саны белгілі (мысалы, ең аз квадраттар әдісі немесе 

эксперименттерді жоспарлау әдісі). 
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Модель параметрлеріне байланысты математикалық модельдердің 

жіктелуі. 

Жалпы жағдайда модельдеу объектісінің күйін және мінез-құлқын 

сипаттайтын параметрлер бірнеше бөлінбейтін жиындарға бөлінеді: 

 объектіге кіретін (басқарылатын) әрекеттер жиынтығы; 

 қоршаған ортаға әсердің жиынтығы (бақыланбайтын, (); 

 объектінің ішкі (меншікті) параметрлерінің жиынтығы (); 

 шығу сипаттамаларының жиынтығы (). 
 

Метафизикалық Кездейсоқ Интервалды Анық емес

Детерминирленген Анықталмаған

Модельдеудің параметрлері мен айнымалылары

Уақытқа қатысты
Кеңістіктің өлшеміне 

қатысты

Динамикалық Статикалық Бірөлшемді Екіөлшемді

ҮшөлшемдіСтационарлы Стационарлы емес

Параметрлерінің құрамы бойынша

Дискретті

Үздіксіз

Аралас
Сандық

Сапалық

 
 

8.5 сурет. - Параметрлерге байланысты математикалық модельдердің 

жіктелуі 

 

Кіріс параметрлері X, сыртқы ортаның E әсерін сипаттайтын 

параметрлер және I объектінің ішкі (ішкі) сипаттамалары әдетте тәуелсіз 

(экзогендік) шамалар деп аталады. Шығу параметрлері Y тәуелді (эндогендік) 

шамалар. 

Жалпы жағдайда А моделінің операторы экзогендік параметрлерді 

эндогендік түрлендіреді 

Өз табиғаты бойынша объектінің сипаттамалары сапалық немесе сандық 

болуы мүмкін. Модельдеу объектісінің белгілі бір сандық сипаттамаларын 

енгізу эталондық стандартпен мүмкін. 

Сонымен қатар, параметрдің сандық мәндері дискретті немесе үздіксіз 

шамалар түрінде көрсетілуі мүмкін. Сапалық сипаттамаларды, мысалы, 

сарапшылардың пікірімен табуға болады. Пайдаланылған параметрлер 
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жиынтығының түріне байланысты модельдерді сапалық және сандық, 

дискретті және үздіксіз, сонымен қатар аралас деп бөлуге болады. 

Нақты заттар мен құбылыстардың модельдерін құру кезінде көбінесе 

ақпараттың жетіспеушілігімен күресуге тура келеді. Әдетте, зерттеліп жатқан 

кез келген объект үшін қасиеттердің таралуы, әсер ету параметрлері және 

бастапқы жағдайы әртүрлі белгісіздік деңгейімен белгілі. Бұл ескеру үшін 

көптеген қиын факторларға, пайдаланылған модель параметрлерінің шектеулі 

мөлшеріне және эксперименттік өлшеулердің шекті дәлдігіне байланысты. 

Модель құру кезінде параметрлердің белгісіздігін сипаттаудың келесі 

нұсқалары мүмкін: 

 детерминистік - модельдің барлық параметрлерінің мәні 

детерминистік шамалармен анықталады (яғни, әрбір параметр нақты бүтін 

санға, нақты немесе күрделі санға немесе сәйкес функцияға сәйкес келеді). 

Бұл әдіс параметрлердің толық сенімділігіне сәйкес келеді; 

 стохастикалық - модельдің барлық немесе жеке параметрлерінің мәні 
ықтималдық тығыздығымен берілген кездейсоқ шамалар арқылы анықталады. 

Әдебиеттерде кездейсоқ шамалардың қалыпты (Гауссиан) және 

экспоненциалды таралуы жағдайлары толығымен зерттелген; 

 кездейсоқ - модельдің барлық немесе жеке параметрлерінің мәні осы 
параметрлердің шектеулі эксперименттік үлгіні өңдеу нәтижесінде алынған 

ықтималдық тығыздығын бағалау кезінде берілген кездейсоқ шамалармен 

белгіленеді; 

 интервал - модельдің барлық немесе жеке параметрлерінің мәндері 

параметрдің мүмкін болатын минималды мүмкін мәндерінен құралған 

интервал арқылы берілген интервал мәндерімен сипатталады; 

 анық емес - барлық немесе жеке модель параметрлерінің мәндері 

сәйкес емес жалған жиынтықтың мүшелік функцияларымен сипатталады. Бұл 

форма модель параметрлері туралы ақпаратты табиғи тілдің маманы орнатқан 

кезде қолданылады, сондықтан «анық емес» (математика тұрғысынан) «беске 

қарағанда көп», «нөл» туралы терминдер қолданылады. 

Модельдеу мақсаттарына байланысты математикалық модельдердің 

жіктелуі. 

Сипаттамалық модельдердің мақсаты (лат. Descriptio - сипаттау) модель 

параметрлерін өзгерту заңдарын құру болып табылады. 

 

Модельдеудің мақсаты

Дескриптивті Оңтайлы Басқару
 

 

8.6 сурет - Модельдеу мақсаттарына байланысты жіктеу 

 



143 
 

Оптимизация модельдері модельденген объектінің белгілі бір өлшемдік 

параметрлері тұрғысынан оңтайлы (ең жақсы) анықтауға немесе белгілі бір 

процесті басқарудың оңтайлы (ең жақсы) режимін іздеуге арналған. 

Басқару модельдері адамның мақсатты іс-әрекетінің әртүрлі 

салаларында тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қолданылады. Жалпы 

жағдайда шешім қабылдау - бұл күрделілігімен тұтас алғанда ойлау процесіне 

тең келетін процесс. 

Орындау әдістеріне байланысты математикалық модельдердің жіктелуі. 

Модельді іске асыру әдісі аналитикалық өрнектер түрінде шығыс 

параметрлерін алуға мүмкіндік беретін болса, аналитикалық деп жіктеледі. 

есептелетін арифметикалық амалдар мен шектеулердің жиынтығын 

қолданатын өрнектер. 

Модельді іске асырудың аналитикалық әдістері анағұрлым құнды, 

өйткені олар аналитикалық функцияларды талдауда дәстүрлі дамыған 

математикалық әдістерді қолдана отырып, аз есептеу шығындары бар 

модельдеу объектісінің қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік береді. Аналитикалық 

әдістерді компьютерлерсіз қолдануға болатындығы маңызды. Сонымен қатар, 

қалаған параметрлер үшін аналитикалық өрнек туралы білу бізге объектінің 

фундаменталды қасиеттерін, оның сапалық әрекетін зерттеуге және оның ішкі 

құрылымы туралы жаңа гипотезалар жасауға мүмкіндік береді. Айта кету 

керек, аналитикалық әдістердің мүмкіндіктері математиканың тиісті 

бөлімдерінің даму деңгейіне байланысты. 

 

Модельді іске асырудың әдістері

Аналитикалық Алгоритмдік

Алгебралық

Жуықталған

Сандық

Имитациялық
 

 

8.7 сурет - Іске асыру әдістеріне байланысты жіктеу 

 

Қазіргі уақытта модельдерді іске асырудағы аналитикалық әдістерге 

деген қызығушылықтың күшеюі математикалық есептеу пакеттерінің (Derive, 

MatLab, Mathcad, Mar1e, Mathematica, т.б.) пайда болуымен байланысты. 

Өкінішке орай, қазіргі қолданыстағы математикалық әдістер параметр 

мәндерінің тар шеңберіндегі салыстырмалы қарапайым математикалық 

модельдер үшін ғана аналитикалық шешімдер алуға мүмкіндік береді. Көп 

жағдайда модельдерді зерттеу кезінде қажетті параметрлердің тек шамаланған 

мәндерін алуға мүмкіндік беретін алгоритмдік тәсілдерді қолдану қажет. 

Сандық тәсілде модельдің математикалық қатынастарының жиынтығы 

шекті өлшемді аналогпен алмастырылады. Бұған көбінесе бастапқы 

қатынастарды дискреттеу арқылы қол жеткізіледі, яғни. үздіксіз аргументтік 
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функциялардан дискретті аргумент функцияларына ауысу. Бастапқы мәселені 

дискретизациялаудан кейін есептеу алгоритмі жасалады, яғни. компьютерде 

орындалатын арифметикалық және логикалық амалдар тізбегі және дискретті 

есепті шешуге мүмкіндік беретін бірнеше қадамдар. Дискретті есептердің 

табылған шешімі бастапқы математикалық есепті жуықтап шешу ретінде 

алынады. 

Бүгінгі күні сандық әдістерді әзірлеуге және қолдануға, сондай-ақ 

олардың негізінде есептеу алгоритмдерін құруға байланысты мәселелер 

кеңістігі тәуелсіз қарқынды дамып келе жатқан және кең таралған бөлім 

болды - есептеу математикасы. 

Егер алынған математикалық қатынастар жүйесі сандық тәсілде 

дискреттеуге ұшыраған болса, онда модельдеу тәсілінде зерттеу объектісі 

жеке элементтерге бөлінеді. Бұл жағдайда тұтастай объект-жүйе үшін 

математикалық қатынастар жүйесі жазылмайды, бірақ оның әрекетін 

модельдейтін және жүйенің жекелеген элементтерінің модельдерінің бір-

бірімен әрекеттесуін ескеретін белгілі бір алгоритммен алмастырылады. Жеке 

элементтердің модельдері аналитикалық да, алгоритмдік те болуы мүмкін. 

Сандық және имитациялық әдісті қолданатын алгоритмдік модельдер 

есептерді аналитикалық түрде шешуге мүмкіндік бермейді, бұл модельдеу 

нәтижелерін талдау процесін қиындатады және қиындатады. Осы типтегі 

модельдерді қолдану тек компьютерлік технологиялармен мүмкін 

болғандықтан, олардың тиімділігі компьютердің қуаты мен жылдамдығына 

байланысты. Алгоритмдік модельдердің сөзсіз артықшылығы - модельдің 

күрделілігіне түбегейлі шектеулердің болмауы, бұл оларды еркін күрделілік 

жүйелерін зерттеу үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Алгоритмдік әдістермен құрастырылған математикалық модельді 

пайдалану нақты объектімен эксперимент жүргізуге ұқсас, объектімен нақты 

эксперименттің орнына оның моделімен есептеу тәжірибесі өткізіледі. Есептік 

эксперимент нәтижесінде модельдің бастапқы параметрлерінің белгілі бір 

мәндерінің жиынтығын ала отырып, қажетті параметрлердің шамамен 

алынған мәндерінің жиынтығын табамыз. Жаңа бастапқы мәліметтер 

жиынтығымен объектінің іс-әрекетін зерттеу үшін жаңа есептеу тәжірибесі 

қажет. 

Модельдеу - бастапқы шарттарды өзгерту және нәтижелерді салыстыру. 

Компьютерлік модельдеу дегеніміз - зерттеу, түсіндіру және модельдеу 

нәтижелерін зерттелетін объектінің нақты іс-әрекетімен салыстыру және 

қажет болған жағдайда модельді кейінірек нақтылау мақсатында компьютерде 

есептеу тәжірибелерін жүргізу. 

Экономикалық және математикалық модельдеу. 

Экономикалық-математикалық модель - бұл экономикалық жүйелерді 

математикалық құралдарды қолдану арқылы сипаттау тәсілі. Бұл зерттеліп 

жатқан жүйенің математикалық бейнесі, оның құрылымын, қасиеттері мен 

элементтер арасындағы қатынасты жеткілікті түрде көрсетеді. 
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Әдетте, математикалық-экономикалық модельдер - бұл басқа 

айнымалылардың белгілі мәндерінен кейбір айнымалылардың мәндерін 

бірегей түрде анықтай алатын теңдеу немесе теңдеулер мен теңсіздіктер 

жүйесі. 

Жоғарыда келтірілген сыныптардан басқа экономикалық-

математикалық модельдер макро- және микроэкономикалық болып екіге 

бөлінеді. 

Экономикалық-математикалық модельдеу бір факторлы және көп 

факторлы модельдерді қолдануға негізделген. Модельдердің келесі түрлері 

қолданылады:  

 бір факторлы: сызықтық модельдер, парабола және гипербола; 

 көпфункционалды: сызықтық және логарифмдік. 
Жиі қолданылатын сызықтық модельдер - бір факторлы және көп 

факторлы. 

 

8.5 Алгоритмдеу және бағдарламалау 

 

Алгоритмдеу: 

A нақты алгоритм түрінде есепті шешу әдісін ұсыну; 

Problems есептерді шешудің алгоритмін (іс-қимыл жоспарын) құру 

процесі. 

Алгоритмдеу әдістері: 

 құрылымдық бағдарламалау; 

 тop жоғарыдан төменге қарай даму. 
Құрылымдық бағдарламалау идеясы - стандарттау. 

Алгоритм: 

 825 - латынның «алгоризм» сөзі - араб цифрларын қолдана отырып, 

арифметикалық амалдарды орындау ережесі; 

 XVII ғасыр - «алгоритм» сөзі - арифметикалық амалдардың төрт 

түрінің ұғымдарының тіркесімі; 

 бастапқы деректерді қалаған нәтижеге жеткізе отырып, мәселені 
шешудегі соңғы кезеңдер; 

 мердігер қызметінің ақпараттық моделі болып табылады; 

 мердігерге осы мақсаттарға жетуге немесе тапсырманы шешуге 
бағытталған әрекеттер тізбегін орындау үшін түсінікті және нақты нұсқаулық 

(нұсқау); 

 компьютерде жазылған «түсінікті» бағдарламалау тілі бағдарлама деп 
аталады; 

Келесі қасиеттерді қанағаттандыратын әрекеттер тізбегі: 

 Дискреттілік - алгоритмнің жеке командаларға бөлінуі. 

 Алгоритмдік детерминизм (сенімділік) - берілген мәліметтер үшін 

процесс нәтижесінің бірегейлігі. 
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 Түсіну. Белгілі бір орындаушы үшін құрастырылған алгоритмге оның 
командалық жүйесінің құрамына кіретін командалар ғана кіруі керек. 

 Тиімділік - бастапқы кезеңнен нәтиже алу, белгілі бір кезеңдерде. 

 Масса. Алгоритмді бір типтегі есептерді шешудің әмбебаптығы. 

Алгоритм түрлері. 

Сызықтық алгоритм (келесі) - бірінен кейін бірі тізбектелген 

орындалатын командалар (нұсқаулар) жиынтығы. 

Тармақталу алгоритмі (тармақталу) - белгілі бір жағдайға байланысты 

командалардың бір немесе басқа тізбегі орындалатын шанышқы алгоритм. 

Циклдік алгоритм (қайталау) - алгоритм, онда кейбір әрекеттер бірнеше 

жағдайға байланысты орындалады. 

Циклды орындау кезінде бірнеше рет қайталанатын әрекеттер тізбегі 

цикл денесі деп аталады. 

Берілген цикл түрі: 

 Жұмысты жалғастырудың шарты - Цикл - WHILE; 

 Жұмысты тоқтату - Цикл - TO; 

 қайталанулар саны - Цикл - FOR. 

Алгоритмдерді орындаушылар: 

 Мердігер - алгоритмді орындайтын объект. 

 Идеал орындаушы - машина, робот, компьютер. 

 Компьютер - бұл автоматты алгоритмді орындаушы. 
Алгоритмдерді сипаттау жолдары. 

Вербальды форма дегеніміз - командалардың табиғи тілдегі 

сипаттамасы. 

Графикалық форма (алгоритм диаграммасы) - бұл әрқайсысы бір немесе 

бірнеше әрекеттерді орындауға сәйкес келетін өзара байланысты 

функционалды блоктар тізбегі түрінде алгоритмнің бейнесі. 

Псевдо-код - алгоритмдерді біркелкі жазуға арналған шамалар мен 

ережелер жүйесі. 

Алгоритмдік тіл: 

Алгоритмдерді (бағдарламаны) ресми тіркеу үшін қолданылатын тіл; 

Есептеу процестерін немесе алгоритмдерді дәл сипаттауға арналған 

ресми тіл 

Алгоритмдерді жазу тілі. Басқа сияқты, ол мыналарды қамтиды: 

 таңбалар жинағы (алфавит); 

 алгоритмдерді жазу ережелері (синтаксис); 

 жазбаларды түсіндіру ережелері (семантика); 

 бағдарламалау жүйесі. 
Бағдарламалау: 

 Компьютерлік басқару бағдарламаларын жасау әдістері туралы 

информатика бөлімі; 

 Бұл бағдарламаларды құру, бағдарламалық қамтамасыз етудің барлық 
түрлерін жасау процесі. 
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 Бағдарламалау тілдері (формальды тілдер) - жазуға арналған 

бағдарламалар үшін арнайы тілдер. 

Программалау жүйесі - бұл бағдарламалау тілінде компьютерлік 

бағдарламаларды жасауға арналған бағдарламалық құралдар жиынтығы. 

Бағдарлама - бұл бағдарламалау тілінде жазылған есепті шешу 

алгоритмі. 

Бағдарламалық жасақтама - компьютердегі (БҚ) мәселелерді шешуге 

арналған барлық бағдарламалардың жиынтығы. Бағдарламалық жасақтаманы 

үш санатқа бөлуге болады: жүйелік бағдарламалық жасақтама; қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыздандыру; бағдарламалық қамтамасыздандыру. 

Бағдарламалау тілдері: 

 ғылыми есептеу (C ++, FORTRAN, Java); 

 жүйелік бағдарламалау (C ++, Java); 

 ақпаратты өңдеу (C ++, COBOL, Java); 

 жасанды интеллект (LISP, Prolog); 

 жариялау (Postscript, TeX); 

 құжаттардың сипаттамасы (HTML, XML); 

 ақпаратты қашықтықтан өңдеу (Perl, PHP, Java, C ++); 
Серверлік қосымшаларды жасауға бағытталған тілдер (Java, Perl, PHP). 

Программалау тілдерінің ұрпақтары: 

 1-ші және 2-ші ұрпақтың тілдері машиналарға тәуелді; 

 3-буын тілдері - бұлар FORTRAN, Algol, Basic, Pascal; 

 4-ші буынның тілдері - мәліметтер базасы мен электрондық кестенің 

тілдері; 

 5-ші буынның тілдері: СМОЛТОК, ЛИСП, ПРОЛОГУ. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1) Модельдеу нысаны дегеніміз не? 

2) Модель дегеніміз не? 

3) Модельдеу дегеніміз не? 

4) Математикалық модельдеу дегеніміз не? 

5) Математикалық модель дегеніміз не? 

6) Барлық модельдер қандай түрлерге бөлінеді? 

7) Модельдерді ұсыну формаларына мысалдар келтіріңіз? 

8) Экономикалық және математикалық модельдеу. 
9) Алгоритм дегеніміз не? 

10) Алгоритмдеу әдістері. 
11) Алгоритм түрлері. 

12) Программалау деген не? 
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9 Автоматтандыру және процесті басқару 

 

9.1 Автоматика дегеніміз не? 

 

Автоматтандыру: 

 адамның энергияны, материалдарды, бұйымдарды немесе ақпаратты 
алу, түрлендіру, беру және пайдалану процестеріне қатысудан босату не осы 

қатысу дәрежесін немесе орындалатын операциялардың еңбек 

сыйымдылығын елеулі азайту мақсатында өзін-өзі реттейтін техникалық 

құралдар мен математикалық әдістерді (қолданылатын есептеу әдістері кейде 

адамның жүйке және ойлау функцияларын көшіреді) пайдаланатын ғылыми-

техникалық прогрестің бағыттарының бірі; 

 еңбек өнімділігін арттыруға, еңбек жағдайлары мен өнім сапасын 
жақсартуға, жұмыс күшіне қажеттілікті қысқартуға және өндірістік 

жарақаттануды азайтуға, сондай-ақ басқару процестерін оңтайландыруға, 

адамды денсаулыққа қауіпті өндірістерден шеттетуге мүмкіндік береді; 

 заманауи жабдықтар мен технологиялық процестерді, өндірісті 

ұйымдастыру және оларды басқару жүйелерін құрумен байланысты кешенді 

және жүйелі міндет. Қазіргі заманғы жабдықтар мен технологиялық 

процестерді, өндірісті ұйымдастыру және басқару жүйелерін құрумен 

байланысты күрделі және жүйелік міндет. 

 

9.1.1 Процестерді автоматтандыру. 

Қазіргі даму деңгейінде процестерді автоматтандыру ақпараттық 

технологияларды қолдануға негізделген процестерді басқарудың тәсілдерінің 

бірі болып табылады. Бұл тәсіл компьютерлер мен бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану арқылы операцияларды, мәліметтерді, ақпараттарды 

және ресурстарды басқаруға мүмкіндік береді, бұл процеске адамның қатысу 

дәрежесін төмендетеді немесе оны толығымен жояды. 

Автоматтандырылған процесс қолмен өңдеуден гөрі тұрақты 

сипаттамаларға ие. Көптеген жағдайларда процестерді автоматтандыру 

өнімділігін арттыруға, процесті орындау уақытын азайтуға, шығындарды 

азайтуға, операциялардың дәлдігі мен тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік 

береді. 

Қазіргі уақытта процесті автоматтандыру көптеген өндіріс салалары мен 

қызмет салаларын қамтыды: өндірістік процестерден дүкендердегі сауда-

саттыққа дейін. Ұйымның көлеміне және көлеміне қарамастан, әр компания 

дерлік процестерді автоматтандырады. Автоматтандыру барлық процестерді 

автоматтандырудың жалпы қағидаларын қамтамасыз етеді. 

Процестерді автоматтандыру принциптері. 

Технологиялық процестерді автоматтандыруды әртүрлі деңгейлерде 

жүргізуге болатынына қарамастан, барлық деңгейлер мен процестердің 

барлық түрлері үшін автоматтандыру принциптері өзгеріссіз қалады. Бұл 
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процестерді автоматты режимде тиімді орындау үшін жағдай жасайтын және 

процестерді автоматты басқару ережелерін белгілейтін жалпы қағидаттар. 

Процестерді автоматтандырудың негізгі принциптері: 

Жүйелілік қағидасы. Автоматтандырылған процестегі барлық әрекеттер 

бір-біріне және процестің кірістері мен шығуларына сәйкес болуы керек. 

Әрекеттер келіспеген жағдайда процестің бұзылуы мүмкін; 

Интеграция принципі. Автоматтандырылған процесс ұйымның жалпы 

ортасына кіре алуы керек. Автоматтандырудың әртүрлі деңгейлерінде 

интеграция басқаша орындалады, бірақ принциптің мәні өзгермейді. 

Технологиялық процестерді автоматтандыру автоматтандырылған процестің 

сыртқы ортамен өзара байланысын қамтамасыз етуі керек (осы процеске 

қатысты); 

Орындау тәуелсіздігі қағидаты. Автоматтандырылған процесс дербес, 

адамның араласуынсыз немесе адамның бақылауымен жүзеге асырылуы 

керек. Егер процесс белгіленген талаптарға сәйкес жүргізілсе, адам бұл 

процеске араласпауы керек. 

Берілген жалпы принциптер қарастырылатын автоматтандыру деңгейіне 

және нақты процестерге байланысты егжей-тегжейлі сипатталған. Мысалы, 

өндірістік процестерді автоматтандыру мамандандыру принципі, 

пропорционалдылық принципі, үздіксіздік принципі және т.б. сияқты 

принциптерді қамтиды. Төменде машина жасау (ішкі жану қозғалтқышы) 

мысалында реттеуші принциптердің қалыптасуының диаграммасы 

келтірілген. 

 қозғалтқышты басқару (жетек); - реттелетін параметр;  

 жүктің өзгеруі;   

 коэффициенттер. 
 

Сименс 

ағайындыларының 

қағидасы

 Понселе 

қағидасы

Ползунова-Уатт 

қағидасы
 

 

9.1 сурет - Нормативтік қағидалардың қалыптасу сұлбасы 

 

Процесті автоматтандыру деңгейлері. 

Процестерді автоматтандыру компания иерархиясының барлық 

деңгейлерінде басқаруды қолдау үшін қажет. Осыған байланысты 
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автоматтандыру деңгейлері процестерді автоматтандыру жүзеге асырылатын 

басқару деңгейіне байланысты анықталады. 

Басқару деңгейлері әдетте жедел, тактикалық және стратегиялық болып 

бөлінеді. 

Осы деңгейлерге сәйкес автоматтандыру деңгейлері де ерекшеленеді: 

Автоматтандырудың төменгі деңгейі немесе орындаушылардың деңгейі. 

Бұл деңгейде үнемі жұмыс істейтін процестерді автоматтандыру жүзеге 

асырылады. Процестерді автоматтандыру жедел тапсырмаларды орындауға 

(мысалы, өндірістік процесті орындау), белгіленген параметрлерді сақтауға 

(мысалы, автопилоттың жұмысы), белгілі бір жұмыс режимдерін сақтауға 

(мысалы, газ қазандығындағы температура жағдайлары) бағытталған. 

Өндірісті басқару деңгейі немесе тактикалық деңгей. Осы деңгейдегі 
процестерді автоматтандыру төменгі деңгейдегі әртүрлі процестер арасында 

міндеттерді бөлуді қамтамасыз етеді. Мұндай процестердің мысалдары 

өндірісті басқару процестері (өндірісті жоспарлау, қызметті жоспарлау), 

ресурстарды басқару процестері, құжаттар және т.б. 

Кәсіпорынды басқару деңгейі немесе стратегиялық деңгей. 

Кәсіпорынды басқару деңгейіндегі процестерді автоматтандыру аналитикалық 

және болжамдық міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді. Автоматтандырудың 

бұл деңгейі ұйымның жоғарғы басшылығының жұмысын қолдау үшін қажет. 

Ол қаржылық, экономикалық және стратегиялық басқаруға бағытталған. 

Осы деңгейлердің әрқайсысында процестерді автоматтандыру әртүрлі 

автоматтандыру жүйелерін (CRM жүйелері, ERP жүйелері, OLAP жүйелері 

және т.б.) қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. Барлық автоматтандыру 

жүйелерін үш негізгі түрге бөлуге болады. 

Автоматтандыру жүйесінің түрлеріне жатады: 

 өзгермейтін жүйелер. Бұл жүйелер, олардағы әрекеттердің реттілігі 

жабдық конфигурациясымен немесе технологиялық жағдаймен анықталады 

және процесс барысында өзгермейді; 

 бағдарламаланатын жүйелер. Бұл әрекеттердің реттілігі берілген 
бағдарлама мен процестің конфигурациясына байланысты өзгеруі мүмкін 

жүйелер. Қажетті әрекеттер тізбегін таңдау жүйені оқуға және түсіндіруге 

болатын нұсқаулар жиынтығына байланысты жүзеге асырылады; 

 икемді (өзін-өзі баптайтын) жүйелер. Бұл жұмыс процесінде қажетті 

әрекеттерді таңдауға қабілетті жүйелер. Процесс конфигурациясын өзгерту 

(операциялардың реттілігі мен шарттары) процесс туралы ақпаратқа 

негізделген. 

Жүйелердің бұл түрлерін процесті автоматтандырудың барлық 

деңгейлерінде жеке-жеке немесе біріктірілген жүйенің бөлігі ретінде 

қолдануға болады. 

Автоматтандырудың негізгі түрлері. 

Жартылай автоматтандыру: жеке өндірістік операциялар немесе 

қондырғылар автоматтандырылған. Сонымен қатар адам өндіріс процесіне 
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қатысады, бірақ оның жұмысы айтарлықтай жеңілдейді. Мысалы, жетекті 

қашықтан басқару. 

Технологиялық процесті интеграцияланған автоматтандыру - бұл 

басқару жүйесіне кіретін әртүрлі автоматты құрылғыларды қолдана отырып, 

алдын ала белгіленген бағдарламалар бойынша материалдарды өңдеу және 

оларды тасымалдау бойынша операциялар мен қондырғылардың барлық 

кешенін автоматты түрде орындау. Сонымен бірге адам процестің барысын 

бақылау функциясын орындайды, ең жақсы экономикалық көрсеткіштерге қол 

жеткізу үшін автоматты құрылғылардың жұмыс режиміндегі өзгерістерді 

талдайды. 

Толық автоматтандыру күрделі автоматикадан ерекшеленеді, ол арнайы 

автоматикалық құрылғыларды қолдана отырып машиналар мен агрегаттардың 

жұмыс режимдерін таңдау және үйлестіру функцияларын орындайды. 

Сонымен қатар, барлық негізгі және қосалқы бөліктер ұзақ уақыт бойы 

адамның араласуынсыз автоматты режимде жұмыс істейді. Техникалық 

қызмет көрсету персоналы мезгіл-мезгіл тексеріп, профилактикалық қызмет 

көрсетеді және бүкіл жүйені жаңа жұмыс режиміне дайындайды. 

Автоматтандырылған процестердің түрлері. 

Экономиканың әр саласында өнім өндіретін немесе қызмет көрсететін 

кәсіпорындар мен ұйымдар бар. Осы кәсіпорындардың барлығын табиғи 

ресурстарды өңдеу жүйесіндегі «алыстан» байланысты үш топқа бөлуге 

болады. 

Кәсіпорындардың бірінші тобы - табиғи ресурстарды өндіретін немесе 

өндіретін кәсіпорындар. Мұндай кәсіпорындарға, мысалы, ауылшаруашылық 

өндірушілер, мұнай және газ компаниялары жатады. 

Кәсіпорындардың екінші тобы - табиғи шикізатты өңдейтін 

кәсіпорындар. Олар бірінші топтағы кәсіпорындар өндіретін немесе өндіретін 

шикізаттан өнімдер жасайды. Мұндай кәсіпорындарға, мысалы, автомобиль 

өнеркәсібі кәсіпорындары, металлургия кәсіпорындары, электронды өнеркәсіп 

кәсіпорындары, электр станциялары және т.б. 

Үшінші топ - қызмет көрсету кәсіпорындары. Мұндай ұйымдарға, 

мысалы, банктер, оқу орындары, медициналық мекемелер, мейрамханалар 

және т.б. 

Барлық кәсіпорындар үшін тауарлар өндірумен немесе қызмет 

көрсетумен байланысты процестердің жалпы топтарын бөлуге болады. 

Бұл процестерге: 

 бизнес-процестер; 

 жобалау және дамыту процестері; 

 өндірістік процестер; 

 бақылау және талдау процестері. 
Бизнес-процестер - бұл ұйым ішіндегі және сыртқы мүдделі 

тараптармен (тұтынушылармен, жеткізушілермен, қадағалау органдарымен 

және т.б.) өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін процестер. Процестердің бұл 

санатына маркетинг және сату процестері, тұтынушылармен қарым-қатынас, 
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қаржылық, кадрлық, материалдық жоспарлау және есеп беру процестері және 

т.б. кіреді. 

Дизайн және әзірлеу процестері - бұл өнімдердің немесе қызметтердің 

дамуына байланысты барлық процестер. Мұндай процестерге жоспарлау, 

бастапқы деректерді жинау және дайындау, жобаны іске асыру, жобалау 

нәтижелерін бақылау және талдау процестері кіреді. 

Өндірістік процестер - бұл өнім өндіруге немесе қызмет көрсетуге 

қажетті процестер. Бұл топқа барлық өндірістік және технологиялық 

процестер кіреді. Олар сонымен қатар сұранысты жоспарлау және 

сыйымдылықты жоспарлау, логистикалық процестер мен қызмет көрсету 

процестерін қамтиды. 

Бақылау және талдау процестері - процестердің бұл тобы процестерді 

жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау және өңдеумен байланысты. Мұндай 

процестерге сапаны бақылау процестері, жедел басқару, тауарлық-

материалдық қорларды бақылау процестері және т.б. 

Осы топтарға қатысты барлық процестер автоматтандырылуы мүмкін. 

Бүгінгі таңда осы процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ететін жүйелер 

сыныптары бар. 

Процестерді автоматтандыру стратегиясы. 

Процестерді автоматтандыру күрделі және көп уақытты талап ететін 

мәселе. Оны сәтті шешу үшін белгілі бір автоматтандыру стратегиясын ұстану 

қажет. Бұл сізге процестерді жақсартуға және автоматтандырудың бірқатар 

маңызды артықшылықтарын алуға мүмкіндік береді. 

Қысқаша, стратегияны келесі түрде тұжырымдауға болады: 

Процесті түсіну. Процесті автоматтандыру үшін қолданыстағы процесті 

оның барлық бөлшектерімен түсіну қажет. Процесс толық талдануы керек. 

Процестің «енгізілімдері» мен «шығулары», әрекеттер реттілігі, басқа 

процестермен байланысы, процестің ресурстарының құрамы және т.б. 

анықталуы керек. 

Процесті жеңілдету. Процесті талдағаннан кейін процесті жеңілдету 

керек. Құн әкелмейтін шамадан тыс операцияларды азайту керек. Жеке 

операцияларды біріктіруге немесе қатар жүргізуге болады. Процесті жақсарту 

үшін оны жүргізудің басқа технологиялары ұсынылуы мүмкін. 

Процесті автоматтандыру. Процесті автоматтандыру процесті 

мүмкіндігінше жеңілдетілгеннен кейін ғана жүргізілуі мүмкін. Процесс 

неғұрлым қарапайым болса, автоматтандыру оңайырақ және 

автоматтандырылған процесс тиімдірек жұмыс істейді. 

Автоматтандырудың негізгі дамуы адамның араласуынсыз 

функцияларды немесе процедураларды орындай алатын автоматтандыру 

жүйелерін құру бағытында. 

Автоматтандыру жүйелерінің негізгі түрлері: 

 тұтас бөліктердің арасында білім алуға және өзара байланысты 
жетілдіруге әкелетін іс-қимылдар жиынтығы. Еңбек туралы заңдармен, іс 

жүргізу және қылмыстық кодекстермен реттеледі; 
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 жоспарлаудың автоматтандырылған жүйесі (ASP); 

 автоматтандырылған зерттеу жүйесі (ASNI); 

 автоматтандырылған дизайн (CAD) жүйесі; 

 автоматтандырылған тәжірибелік кешен (AEC); 

 кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ACSM); 

 технологиялық бақылаудың автоматтандырылған жүйесі (APCS); 

 автоматты басқару жүйесі (АБЖ); 

  икемді автоматтандырылған өндіріс (GAP). 

Процестерді автоматтандырудың артықшылықтары. 

Процестерді автоматтандыру қазіргі уақытта барлық өзін-өзі 

құрметтейтін кәсіпорындар, сонымен қатар тұтынушылар жұмыс істейтін 

басқару мен өнімнің сапасын едәуір жақсарта алады. Сондықтан сапа 

менеджменті жүйесін (СМЖ) енгізу кезінде автоматика айтарлықтай нәтиже 

береді және ұйымға өз жұмысын едәуір жақсартуға мүмкіндік береді. Алайда 

процестерді автоматтандыру туралы шешім қабылдамас бұрын, оларды 

автоматты режимде іске асырудың артықшылықтарын бағалау қажет. 

Әдетте процесті автоматтандыру келесі артықшылықтарды береді: 

Қайталанатын тапсырмаларды орындау жылдамдығын арттырады. 

Автоматты режимге байланысты сол тапсырмаларды тезірек орындауға 

болады, өйткені Автоматтандырылған жүйелер жұмыс кезінде дәлірек және 

жұмыс уақытынан бастап өнімділіктің төмендеуіне бейім емес. 

Жұмыс сапасын жақсартады. Адам факторының алынып тасталуы 

процестің орындалуындағы ауытқуларды едәуір төмендетеді, бұл қателер 

санының азаюына әкеледі және сәйкесінше процестің тұрақтылығы мен 

сапасын арттырады. 

Бақылау дәлдігін жақсартады. Автоматтандырылған жүйелерде 

ақпараттық технологияларды қолданудың арқасында қолмен басқарумен 

салыстырғанда технологиялық деректердің көп мөлшерін сақтауға және 

ескеруге болады. 

Тапсырмаларды параллель орындау. Автоматтандырылған жүйелер 

сапаны және дәлдікті жоғалтпастан бір уақытта бірнеше әрекеттерді 

орындауға мүмкіндік береді. Бұл процесті жылдамдатады және нәтижелердің 

сапасын жақсартады. 

Типтік жағдайларда жедел шешім қабылдау. Автоматтандырылған 

жүйелерде қолмен басқарумен салыстырғанда типтік жағдайларға қатысты 

шешімдер тезірек қабылданады. Бұл процестің өнімділігін жақсартады және 

келесі кезеңдердегі сәйкессіздіктерді болдырмайды. 

Оның айқын артықшылықтарына қарамастан, процесті автоматтандыру 

әрдайым орынды бола бермейді. Талдау мен оңтайландырудан кейін процесті 

автоматтандыру қажет емес немесе экономикалық тұрғыдан тиімсіз екендігі 

анықталуы мүмкін. Кейбір жағдайларда, процестерді қолмен орындау 

автоматтандырылғаннан гөрі мүмкін: 
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Технологиялық операцияларды автоматтандыру қиын. Технологиялық 

немесе экономикалық тұрғыдан алғанда кейбір технологиялық операцияларды 

автоматтандыру өте қиын болуы мүмкін; 

Өнімнің қысқа өмірлік циклі. Егер өнімді қысқа мерзімде жасап, іске 

асыру керек болса немесе нарықта оның өмір сүру ұзақтығы аз болса, онда 

процесті автоматтандыру іс жүзінде болмауы мүмкін. Процесті қолмен 

орындау автоматтандыруға қарағанда арзанырақ және тезірек болады; 

Бірегей немесе жалғыз бұйымдар. Тұтынушыға қол еңбегінің ерекше 

сипаттамалары бар өнім қажет болған кезде, мұндай процестер қолмен 

орындалған жағдайда ғана шығарылуы мүмкін; 

Сұраныстың күрт өзгеруі. Тауарларға деген сұраныстың өзгеруі өндіріс 

көлемінің өзгеруін талап етеді. Мұндай өзгертулер процесті қолмен 

орындаумен оңайырақ. 

Бизнес-процесті автоматтандыру. 

Бизнес-процесс - бұл үнемі қайталанып отыратын және тұтынушылар 

үшін нақты өнім немесе қызметті құруға бағытталған өзара байланысты іс-

шаралар, процедуралар, операциялар, кәсіпорынның іс-әрекеттері. 

Бизнес-процестің жұмыс істеуі белгілі бір ресурстарды қолдануға 

негізделген: адам, яғни. кадрлар, шикізат, технологиялық, техникалық, 

ақпараттық, қаржылық және басқалар. 

Бизнес-процестің сапалы және тиімді дамуын жақсартудың бір тәсілі - 

элементтерді және тұтастай бизнес-процестерді автоматтандыру және 

басқару. 

Бизнес-процестерді автоматтандыру: 

 типтік іскери тапсырмалар мен типтік операцияларды аппараттық-

бағдарламалық кешен басқаруымен беру; 

 үнемделген ресурстар, сонымен бірге еңбек өнімділігі мен 

стратегиялық менеджменттің тиімділігі мен басқару күштерін кәсіпорынның 

негізгі бағыттарына шоғырландыру; 

 жұмыс процесін тауарлар мен қызметтер нарығында өмір сүрудің 
тиімді, тиімді, тиімді тәсіліне айналдыру; 

 ұйымның операциялық қызметін қолдау, бақылау мен есепке алуды 
жеңілдету; 

 бизнес-процестің маңызды элементтеріне адам факторының әсерін 
барынша азайту. 

 

9.2 Басқару деген не? 

 

Басқару (философия) - белгілі бір мақсатқа қол жеткізу үшін объектінің 

өзгеруі жөніндегі субъектінің қызметі. 

Басқару философиясы-бұл заңдар мен заңдылықтардың табиғаты, адам 

болмысының мәнін ашудағы басқарудың әлемдік теориясының ұлы 

идеяларының рөлі мен орны туралы ғылым. 

Басқармасы:  
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 бұл барлық істі өзің бөтен қолмен жасаған тарту; 

 ежелгі өнер және жаңа ғылым; 

 бұл әртүрлі табиғат объектілерімен айналысатын күрделі әлеуметтік 
феномен:материалдық, әлеуметтік және рухани. Бір жағынан, басқару тұрақты 

процессуалдық құрылым болып табылады, екінші жағынан-қоғамдық 

қатынастарда аспаптық, жобалық, танымдық, аксиологиялық, әдіснамалық, 

әлеуметтік-интегративті және әлеуметтік-өзгертуші функцияларды 

орындайды; 

 бұл тек рационалды бөліну процесі ғана емес, сонымен бірге еңбектің 
ұтымды, саналы «байланысы», еңбек пен өнімнің нәтижелері интеграциялық, 

интеграциялық әлеуметтік қатынастар жүйесіне ұтымды түрде қосылу 

процесі; 

 бұл жоспарлау, ұйымдастыру, көшбасшылық және бақылау, ұйымның 

мақсаттарын қалыптастыру және оған қол жеткізу үшін қажет процесс; 

 бұл ұйымдастырылмаған топты тиімді, бағдарланған және өнімді 
адамдар тобына айналдыратын ерекше қызмет түрі (П. Друкер); 

 басқарушылар болып табылатын бір объектілердің басқа объектілерге 
мақсатты әсері бар – басқарылатын (9.2 сурет); 

 бұл белгілі бір ақпарат негізінде таңдалған және қолданыстағы 
бағдарламаға (алгоритмге) немесе жұмыс мақсатына сәйкес объектінің 

жұмысын қолдауға немесе жақсартуға бағытталған әрекеттер жиынтығы. 

 

 

БАСҚАРУШЫ

ОБЪЕКТ

БАСҚАРЫЛЫТЫН

ОБЪЕКТ

Басқарушы
әсер

 
 

9.2 сурет – Басқармасы 

 

Басқаруда үш ерекшелік бар:  

 басқару процесінің ақпараттық сипатын;  

 ең жақсы шешім қабылдауға ұмтылу;  

  кері байланыстың болуы.  

 

Басқару технологиясы. Басқару үздіксіз және дискретті, циклдармен 

жүзеге асырылуы мүмкін. Басқару - бұл процесс, ал басқару жүйесі – бұл 

процесті қамтамасыз ететін механизм (құрал). Басқару технологиясы белгілі 

бір алгоритм бойынша менеджерлер мен мамандар орындайтын ақпараттық, 

есептеу, ұйымдастырушылық және логикалық операцияларды қолмен немесе 

техникалық құралдарды қолдана отырып қамтиды. Басқару технологиясы-бұл 

басқару процесін орындау әдістері, әдістері, тәртібі және ережелері. Басқару 

процесінің сипаттамасы бар ереже ретінде басқарудың технологиялық 

картасы қолданылады. Мұндай картада басқару үшін пайдаланылатын 

ақпараттың сипаттамасы, жағдайлардың тізбесі және олардың мәні, оператор, 
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технолог немесе диспетчер қабылдайтын шешімдердің тізбесі, жүйелілік 

қамтылуға тиіс. 

 

БАСҚАРУ ПРОЦЕССІ

БАСҚАРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Жоспарлау Реттеу Анализ

Ұйымдастыру Бақылау Есеп

 

 

9.3 сурет - Басқару технологиясы 

Кибернетика. 

Кибернетика менеджменттің іргелі негіздерін анықтап, басқару 

процесінің жалпы қасиеттерін әртүрлі ортада - табиғатта, қоғамда, 

технологияда - ақпаратты қабылдау, беру, сақтау және өңдеудің қол 

жетімділігін анықтауға мүмкіндік берді. 

Кибернетика дербес ғылыми пән ретінде: 

 әлем туралы біздің түсінігімізді кеңейтіп, материя мен энергияға 
қосымша жаңа «ақпарат» категориясын енгізетін философиялық аспектілері 

бар; 

 басқарылатын жүйелерді динамикада, дамуда және басқа сыртқы 
жүйелермен өзара әрекеттесуде қарастырады; 

 математикалық аппаратты қолдана отырып, нақты технологиялық 
процестердің эмпирикалық және физикалық модельдерін зерттей отырып, 

модельдеу әдістерін кең қолданады; 

 кез келген күрделі динамикалық жүйелерде басқару, байланыс, 
бақылау және реттеу, ақпаратты өңдеу мәселелерін зерттейді. 

Менеджмент және диалектика заңдары, басқару принциптері. 

Диалектиканың негізгі заңдары. 

Диалектика заңдары - бұл табиғаттың, қоғамның және ойлаудың 

дамуының әмбебап заңдылықтары. 

Қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресі (немесе өзара әрекеттесуі) 

заңы. 

Бұл заң көзді, дамудың себептерін ашады. Бұл заң тұрғысынан 

құбылыстар мен объектілердің дамуының негізгі көзі қайшылықтар болып 

табылады, яғни жұптардың тұрақты күресі, олардың бір-бірінсіз болуы 

мүмкін емес. 



157 
 

Қарама-қайшылық - бұл объектілер мен құбылыстардың қарама-қарсы 

жақтары арасындағы бірлік пен күрес (плюс немесе минус, сұраныс - ұсыныс 

және т.б.). 

Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы. 

Сапа - бұл объектінің барлық қасиеттерінің бірлігінде сенімділікті 

білдіретін категория. 

Саны - объектінің көлемін, мөлшерін немесе оның қасиеттерін, 

процестердің жылдамдығын және т.б. білдіретін категория. 

Өлшем - заттың сапасы сақталатын сандық өзгерістер ауқымын 

анықтайтын категория. 

Бұл заң даму механизмін (немесе формасын) ашады. Оның айтуынша, 

ерте ме, кеш пе сандық өзгерістер шараны бұзады және объектінің жаңа 

сапалық күйге өтуіне себеп болады, сөзсіз сандық-сапалық секіріс орын 

алады. 

Теріске шығарудың теріс заңы. 

Бас тарту дегеніміз - ескі сапаны жаңаға ауыстыру. Бұл заң даму 

бағытын ашады, ал кейінгі форма бұрынғыға назар аудармайды, жаңа сапалық 

деңгейде бұрынғыға дейін жалғасады. Онда даму түзу сызықта емес, 

шеңбермен жүрмейді, бірақ спиральда дамуда прогрессия мен циклдық бір 

мезгілде байқалады, яғни кез-келген даму бір жағынан алға жылжуды 

білдіреді, ал екінші жағынан қайталануды жаңа деңгейде көрсетеді 

субъектінің жеке ерекшеліктері мен қасиеттері, яғни ескіге оралу. 

Басқарудың заңдары. 

Басқару саласында әртүрлі заңдар қолданылады. Бұл заңдар барлық 

әлеуметтік формациялар мен өндіріс режимдері үшін әмбебап сипатқа ие. 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде бақылаудың келесі заңдары жеткілікті 

түрде зерттелген. 

Басқару жүйесінің бірлігі мен тұтастығы заңы. 

Бүкіл басқару жүйесі жалпы қағидаттар, көзқарастар, мүдделер негізінде 

құрылуы керек. 

Басқару жүйесінің еркіндік деңгейінің қажетті санын қамтамасыз ету 

заңы. 

Еркіндік дәрежелерінің саны қажет және жеткілікті болуы керек. 

Басқару жүйесінде басқарылатынға қарағанда еркіндік дәрежесі көп болуы 

керек. 

Басқару жүйелерінің қажетті әртүрлілігі заңы. 

Әртүрлілікке ие басқару жүйелері ішкі құрылымында, басқару 

процестерінің технологиясымен анықталатын пропорцияларында ерекшеленуі 

керек. 

Басқарылатын және басқарылатын жүйелер корреляциясы заңы. 

Жүйелер функционалды және құрылымдық мүмкіндіктер, деңгейлер, 

бағыттар, даму мақсаттары мен міндеттері тұрғысынан бір-біріне сәйкес келуі 

керек. 

Басқару принциптері. 
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Менеджмент принциптері басқарудың маңызды категорияларының бірі 

болып табылады. Менеджмент қағидалары тікелей басқару заңдары мен 

заңдарынан туындайтын басқару қызметі туралы негізгі іргелі идеялар мен 

түсініктер ретінде түсініледі. 

Негізгі қағидаттар: 

 ғылыми; 

 жүйелі және жан-жақты; 

 бір адамдық басқару және алқалылық; 

 демократиялық централизм; 

 мақсат; 

 басқару шешімдерінің құқықтық қауіпсіздігі; 

 басқаруды оңтайландыру; 

 өкілеттік беру; 

 сәйкестік; 

 Ent жоқты автоматты түрде ауыстыру; 

 бірінші көшбасшы; 

 ақпаратты бір реттік енгізу; 

 жаңа міндеттер; 

 біліктілікті арттыру. 
«Монтер Мечников» - «Біріншіден, ақша, содан кейін - орындықтар» - 

И. Илф, Е. Петров «12 орындық». Бұл принцип кез-келген басқару шешімі 

уақтылы құжатталуы және қаржылық қамтамасыз етілуі керек деп айтады. 

Өндірісті басқару - бизнес-процесс. 

Ф.Энгельс басқарудың екі түрін бөліп көрсетті - заттарды басқару және 

адамдарды басқару. 

Заттарды басқару өндіріс құралдарын және әртүрлі өндірістік 

процестерді басқаруды білдіреді, ал адамдарды басқару өндірісті басқаруды 

білдіреді. 

Өндірісті басқару дегеніміз не? 

Өндірісті басқару (бизнес-процесс) - кез-келген материалдық немесе 

ақпараттық процестің орындалуын және оның көмегімен белгілі бір 

мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық процесс. Өндірісті 

адамдар басқарады. Басқару процесінде олар адамдарға әсер етеді. 

Өндірісті басқарудың мәні оны кооперация мен еңбек бөлінісіне 

байланысты категория ретінде қарастырғанда көрінеді. «Салыстырмалы түрде 

үлкен көлемде орындалатын кез-келген тікелей әлеуметтік немесе бірлескен 

жұмыс үлкен дәрежеде немесе аз дәрежеде жеке жұмыс арасындағы келісімді 

орнататын және бүкіл өндіріс ағзасының қозғалысына байланысты 

туындайтын жалпы функцияларды өзінің тәуелсіз органдарының қозғалысына 

қарсы орындайтын басқару қажет. Жеке скрипкашы өзін басқарады, оркестрге 

дирижер керек ». (К. Маркс пен Ф. Энгельс. Полн. Собр. Соч. Т. 23, 342-бет). 
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Өндірісті еңбекті басқару - бұл еңбек өнімділігінің ерекше түрі. 

Басқарушы қызметкерлер жиынтық жұмысшы қоғамның ажырамас бөлігі 

болып табылады. 

Өндірісті басқару жұмысы материалдық тауарларды тікелей өндіруге 

және қызметтер көрсетуге емес, басқа жұмысшыларды басқаруға бағытталған. 

Өндірісті басқарудағы еңбек өнімі - бұл ақпарат. 

Менеджмент дегеніміз не? 

Менеджмент (ағылшынша менеджмент - менеджмент): 

 еңбек қызметінің түрі ретінде; 

 барлық функциялары, әдістері мен құралдары бар басқару процесі 
ретінде (9.4 сурет); 

 бұл басқару органы, мысалы, менеджерлерді біріктіретін басқару 

аппараттарының жиынтығы; 

 бұл басқарумен кәсіби түрде айналысатын, басқару аппараттарының 
құрамына кіретін лауазымдарда жұмыс істейтін адамдар санаты; 

 бұл адамдарды басқарған кезде туындайтын проблемалар туралы 

ғылыми пән; 

 бұл тек ғылым ғана емес, сонымен бірге басқару өнері; 

 бұл нақты басқару практикасы және оны түсіну; 

 бұл менеджментке арналған пән; 

 бұл материалдық және еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану арқылы 

алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған кәсіби түрде жүзеге 

асырылатын қызмет түрі. 

Жоспарлау

Анализ

Реттеу

Басқару 

объектісі

Есеп

Мақсаттар

баламаларкөрсеткіштер

шешімдер

тапсырма

Факт

жағдай

 
 

9.4 сурет - Басқару процесі 

 

Менеджмент - жұмыстың басқалардың көмегімен орындалуын 

қамтамасыз ету (Мэри Паркер Фоллет). 

Менеджменттің зерттеу объектілері - бұл адам, ұйым, қоғам. 
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Менеджментті зерттеудің пәні басқарушылық өзара іс-қимыл болып 

табылады: басқарушылық қатынастар өндірісті ұйымдастыруда және оны 

басқаруда ақпараттық байланыстар ретінде жүзеге асырылады. 

Менеджмент технологиясы - бұл басқару процесінің әдістері, тәсілдері 

және жүйелілігі. 

Басқару жүйесі 

Менеджменттің субъектісі - басқаратын адам - менеджер (менеджерлер 

тобы). 

Басқару объектісі басқарылатын болып табылады (ұйым, жеке 

қызметкер, қаржылық ағындар және т.б.). 

Бақылау әрекеті - басқару субъектісінің объектіге әсері. 

 

БАСҚАРУ 

СУБЪЕКТІСІ

БАСҚАРУ 

ОБЪЕКТІСІ
Басқарушы ықпал

Кері 

байланыс  
 

9.5 сурет - Басқару жүйесі 

 

Басқару функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу, бақылау. 

 

Жоспарлау Ұйымдастыру Мотивация Бақылау

коммуникациялар (кері байланыс)  
 

9.6 сурет - Басқару функциялары 

 

Қызмет түрлері мен дәйектілігі бойынша басқару үш кезеңге бөлінеді - 

стратегиялық басқару, жедел басқару және басқару. 

Менеджменттің негізгі мақсаты - қолда бар адами және материалдық 

ресурстарға негізделген үнемді кәсіпорын құру. 

Менеджменттің негізін қалаушы Ф. Тейлор 1911 жылы ғылыми 

менеджменттің қағидаларын жариялады, ал Анри Файоль басқарудың 14 

әмбебап принциптерін Business бизнес-процестерді басқарудағы 

технологиялық тәсіл. 

Процесс тәсілінің мәні әр қызметкер нақты бизнес-процестердің өмірлік 

маңызды функцияларын оларға тікелей қатысу арқылы қамтамасыз етеді. Әр 

қызметкер үшін жауапкершілік, жауапкершілік аймағы, жетістік критерийлері 

тұжырымдалады және белгілі бір тапсырма немесе процесс аясында ғана 

түсініледі. Құрылымдық бөлімшелер арасындағы көлденең байланыс 

әлдеқайда күшті. Тік бастық-бағынышты қарым-қатынас біршама әлсіреді. 

Қызметкердің жауапкершілік сезімі сапалы түрде өзгереді: ол бастықтың өзіне 

жүктелген функцияларға ғана емес, сонымен бірге тұтастай алғанда бизнес-
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процеске де жауап береді. Ол үшін параллель құрылымдық бөлімдердің 

функциялары мен нәтижесі маңызды. Бизнес-процестің нәтижесі үшін 

жауапкершілік тұтастай алғанда оны серіктестер алдындағы, бизнес-процестің 

бірдей қатысушылары алдындағы жауапкершілікке итермелейді.жасады. 

Процеске бағытталған басқару жүйесін құру кезінде басты назар 

компания ішіндегі құрылымдық бөлімшелер арасында да, сыртқы ортамен де 

өзара әрекеттесу тетіктерін клиенттермен, жеткізушілермен және 

серіктестермен дамытуға бағытталған. Бұл сіздің бизнесіңіздің түпкілікті 

өнімге назар аудару сияқты маңызды аспектілерін, әр суретшінің түпкілікті 

өнімнің сапасын жақсартуға қызығушылығын және нәтижесінде жұмысты 

қорытынды орындауға деген қызығушылығын ескеруге мүмкіндік беретін 

технологиялық тәсіл. Менеджменттің процестік тәсілі жекелеген бөлімдерге 

арналған функциялардың сипаттамалық шоғырлануымен ұйымның басқару 

құрылымын ескермейді. Процесс тәсілімен ұйымды менеджерлер мен 

қызметкерлер соңғы нәтиже алуға бағытталған бизнес-процестерден тұратын 

қызмет ретінде қабылдайды. Ұйым бизнес бөлімдерінде орындалатын барлық 

функцияларды қамтитын өзара байланысты және өзара әрекеттесетін бизнес-

процестер жиынтығы болып табылатын бизнес-процестердің желісі ретінде 

қабылданады. Кәсіпорынның функционалды құрылымы не істеу керектігін 

белгілейтін кәсіпорынның мүмкіндіктерін анықтаған кезде, процестің 

құрылымы (бизнестің операциялық жүйесінде) оны қалай жасау керек деген 

сұраққа жауап бере отырып, мақсаттар мен міндеттерді орындаудың нақты 

технологиясын сипаттайды. 

Технологиялық тәсіл келесі принциптерге негізделген: 

 Компанияның қызметі бизнес-процестер жиынтығы ретінде 

қарастырылады. 

 Business бизнес-процестерді орындау міндетті түрде реттелуі немесе 

ресми сипатталуы керек. 

 Әрбір бизнес-процестің ішкі немесе сыртқы клиенті және иесі 

(бизнес-процестің нәтижесіне жауапты адам) болады. 

 Әрбір бизнес-процесс оның көрсеткіштерін, нәтижесін немесе 

ұйымның жалпы жұмысына әсерін сипаттайтын негізгі көрсеткіштермен 

сипатталады. 

Менеджменттің процестік тәсілінің принциптері негізгі ережелерді 

анықтайды, оны басшылыққа ала отырып, түпкілікті нәтижеге бағытталған 

бизнестің тиімді қызметін ұйымдастыра аласыз. 

Бірінші қағидат бизнес-процестер жиынтығы ретінде компанияның 

көзқарасын анықтайды. Ұйымдастырушылық қабылдаудың жаңа мәдениетін 

процестік тәсілмен анықтайтын адам. 

Бизнес-процестерді міндетті реттеуді қажет ететін процестік тәсілдің 

екінші қағидасы бұл ережелер операциялардың реттілігін, жауапкершілікті, 

орындаушылардың өзара іс-қимылын, бизнес-процесті жетілдіруге шешім 

қабылдау рәсімін сипаттайтын құжат болып табылатындығына негізделген. 
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Бизнес-процесті таңдау әрқашан оған белгілі бір шығынға ие болған 

процестің нәтижесін клиентті немесе тұтынушыны сәйкестендірумен 

байланысты. Клиенттен басқа, әрбір бизнес-процестің иесі бар - оның 

иелігінде қажетті ресурстарға ие лауазымды тұлға, ол бизнес-процестің 

барысын бақылайды және оның нәтижелері мен тиімділігі үшін жауап береді, 

іс жүзінде бизнес-процестің көшбасшысы болып табылады. Бұл 

артықшылықтар ұйымның жоғары технологиялық жұмысына кепілдік береді, 

оның менеджменті белгілі технологиялық-бағытталған сипатқа ие. 

Процеске бағдарланған басқару оның интеграциясының жедел, 

функционалды және ұйымаралық деңгейлерінде қазу жұмыстарын сапалы 

өзгертуге мүмкіндік береді. Функционалды интеграция кросс-функционалды 

қақтығыстарды шешудің қиын көзі болып қалады. Интеграцияның жедел 

деңгейі ұйымның бизнес-процестерінің желісі арқасында жаңа көзқарасқа ие 

болады және сізге: 

а) қызметкерлердің өкілеттіктері мен міндеттерін тиімді бөлу; 

б) өкілеттіктерді берудің тиімді жүйесін жасау; 

в) орындаушыларға қойылатын талаптардың стандартталуын 

қамтамасыз етеді; 

г) жеке орындаушыға тәуелді болу қаупін азайту; 

д) менеджерлердің жүктемесін азайтуға; 

д) шығындарды азайту; 

ж) персоналды басқарудың тиімділігін арттыру; 

з) бизнес-процестерді орындау үшін шығындар мен уақытты қысқарту 

көздерін анықтау; 

и) басқару шешімдерін қабылдау уақытын қысқартады. 

Нәтижесінде серіктестіктің басқару қабілеті артады, өнім мен қызмет 

құны төмендейді. Мұның бәрі компанияның сапасының өзгеруіне және бүкіл 

команда тауар өндірудің немесе қызмет көрсетудің түпкілікті нәтижесімен 

байланысты үздіксіз қызмет процесінің саналы қатысушысы болып 

табылатын процеске бағытталған ұйымның қалыптасуына әкеледі. 

Менеджменттің технологиялық тәсілінің дамуы кең жауап алды, іс 

жүзінде әлемдегі барлық жетекші ұйымдар процестерге бағытталған 

ұйымдардың сипатына ие. 

Ұйымда қандай бизнес-процестер жүзеге асырылатындығын түсіну 

негізінде оларды басқарудың тиімді ұйымдастырушылық құрылымын құруға 

болады. Егер ұйымдық құрылым дәстүрлі түрде дамыған болса, онда бизнесті 

басқару жүйесі оның сапасын талдауға көмектеседі. 

Осылайша, басқаруда процестік тәсілдің болмауы өздігінен пайда 

болатын нәтижелерге әкеледі, оған сенуге болмайды және оны талдау мүмкін 

емес, өйткені оларды шығару қиын. Бұл процестік тәсіл, бұл компания 

қызметінің түпкілікті өнімі барлық қызметкерлердің бірлескен жұмысының 

нәтижесі екенін түсінуге мүмкіндік береді және процестердің түйісуіндегі 

олқылықтарды жоюға, олардың арасындағы байланысты қалпына келтіруге 
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көмектеседі. Технологиялық тәсіл компанияда бар басқару жүйесін жоққа 

шығармайды, бірақ оны жетілдіру мен сапалы өзгерту жолдарын анықтайды. 

Артықшылықтары: процестерде және олардың бөлімдерінде өзара 

қатынастардың нақты жүйесі; бір адамдық басқарудың нақты жүйесі - бір 

лидер мақсатына жетуге және қажетті нәтижеге қол жеткізуге бағытталған 

әрекеттер мен әрекеттердің жиынтығын басқаруды өз қолына 

шоғырландырады; қызметкерлердің мүмкіндіктерін кеңейту және олардың 

әрқайсысының компания жұмысындағы рөлін арттыру олардың қайтып 

келуінің айтарлықтай өсуіне әкеледі; атқарушы процестер бөлімшелерінің 

өзгеретін сыртқы жағдайларға жедел ден қоюы; менеджерлердің жұмысында 

стратегиялық проблемалар операциялық проблемаларға қарағанда басым 

болады; тұтастай алғанда бөлімдер мен ұйымдардың жұмысының тиімділігі 

мен сапасының өлшемдері келісілген және бірлескен; ұйым нәтижелерінің 

қарапайым жұмысшылар мен орындаушылардың біліктіліктеріне, жеке және 

іскерлік сапаларына тәуелділігінің артуы; Функционалды мағынада 

араласатын функционалды командаларды басқару функционалдық бірліктерді 

басқарудан гөрі қиын міндет; әр түрлі функционалдық біліктілікке ие бірнеше 

адамның құрамына кіруі сөзсіз команда мүшелері арасында жұмысты 

ауыстыру кезінде орын алуы мүмкін кейбір кідірістер мен қателіктерге 

әкеледі, алайда мұндағы шығындар дәстүрлі жұмысты ұйымдастырумен 

салыстырғанда, басшылар компанияның әртүрлі бөлімдеріне бағынатын кезде 

аз болады. 

Әрине, тек бизнес-процестерді рәсімдеудің арқасында тиімділікке қол 

жеткізу мүмкін емес, ал процестік тәсіл ұйымның барлық аурулары үшін 

панацея емес. Бұл сізге бүкіл компанияның проблемаларын диагностикалауға 

мүмкіндік береді, сонымен қатар оның әртүрлі бөлімдерінің ортақ 

тапсырманы орындауда өзара әрекеттесуі. 

 апа менеджмент объектісі ретінде. 

Сапа менеджменті сапа менеджментімен бірге қарастырылады, өйткені 

олар бір-бірімен тығыз байланысты және серіктестік негізінде сапа 

менеджментін құратын қызмет салаларын толықтырады. 

Өнімге қойылатын жалпы сипаттама 

Ең әмбебап, яғни көптеген тауарлар мен қызметтерге қолданылатын 

талаптар: 

 тағайындалған жер; 

 эргономика; 

 ресурстарды үнемдеу; 

 сенімділік; 

 экологиялық таза; 

 тиімділігі; эстетика. 
Талаптардың арнайы тобы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. 

Сапа менеджменті тек сапа талаптарын орындау (сапа менеджменті) 

ғана емес, сонымен қатар сапаны жоспарлау, басқару, ұстау және жақсарту. 
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Менеджмент жүйесіндегі процестер сияқты сапаны басқару дегеніміз 

белгілі бір мақсаттарға жету үшін белгілі бір күш-жігер жұмсау, процеске әсер 

ету дегенді білдіреді. Әлбетте, мұндай әсер етпестен, «өзіндік» процесс 

мақсатқа жетпейді. Кез келген процесс, кез келген әрекетті басқару керек! Бұл 

менеджменттің негізгі міндеттерінің бірі. Бұл контексте (сапа менеджменті 

жүйелерінің контексі) нәтиженің өзі емес, нәтижеге жету үшін басқаруды 

қажет ететін іс-әрекет (берілген талаптарға сәйкес келетін өнімді алу) керек 

(басқару, материалды іске асыру жағдайында оның кеңістіктегі қозғалысына 

дейін азайтылуы мүмкін). Сапа менеджментіндегі басқарудың әйгілі 

әдістерінің бірі PDCA Deming (Shekhart-Deming) циклін ұстану болып 

табылады. Ол төрт кезеңнен тұрады: 

 Plan - мақсаттар мен қызмет түрлерін анықтау; 

 Do - жоспарланған іс-шараларды орындау; 

 Chek - оқиғаларды тексеру; 

 Ast - бағалау және жаңа жағдайға реакция. 

Менеджменттің мәні орындалған жұмысты тексеру нәтижелері негізінде 

мақсаттарды, жоспарларды, жаңа жоспарланған іс-әрекеттерді қалыптастыру 

және т.б. өзгерту болып табылады. Менеджментті бағалау әртүрлі 

деңгейлерде әр түрлі жолдармен жүзеге асырылады. Стратегиялық 

менеджменттің (бизнестің тиімділігін басқару) міндеттерінде BSC 

теңдестірілген көрсеткіштер жүйесін қолдана отырып сәтті жүзеге асырылуы 

мүмкін. 

Сапа менеджментіндегі әйгілі әдістердің бірі - сапаны әмбебап басқару 

(TQM). 

Әмбебап сапа менеджменті - бұл техникалық әлеуетті ұтымды 

пайдалану және ұйымның барлық бөлімшелері мен бөлімшелерінің 

жұмыскерлері, қызметкерлері мен менеджерлерінің белсенді қатысуымен 

жобалау сатысынан сатудан кейінгі қызмет көрсету сатысына дейінгі барлық 

қызмет салаларында сапа менеджменті жүйелері мен әдістерін үйлестірілген, 

кешенді және мақсатты енгізуді және қолдануды қамтамасыз ететін 

тұжырымдама.  

Сапаны басқарудағы өндірісті басқарудың келесі танымал әдісі «Дәл 

уақытында» принципіне негізделген басқару. 

«Дәл уақытында» (JIT) философиясы мыналарды қамтиды: 

 Өндірісті басқарудың әдістері мен құралдары; 

 Әмбебап сапа менеджменті; 

 Сенімділікке бағдарланған қызмет; 
Бұл тұжырымдама үш постулатқа негізделген: 

 ұйымдастыру - қайта құру, ысырап пен неке қиюды азайту үшін 

жұмыс процестерін жүйелі түрде жоспарлау керек; 

 сапа - сапаны үнемі жақсартуға баса назар аудару; 

 техникалық қызмет көрсету - машиналар мен жабдықтарға 

бұзылуларға жол бермейтін деңгейде қызмет көрсету керек; 
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 талаптар: өзгеріс пен инновацияға барынша бейімделу. 
Артықшылықтары: қорғасын уақыты азаяды. 

Сапа менеджменті философиясы «Сапа әр жұмыс орнында туындайды - 

тұтынушы қандай өнім алатындығы әр кәсіпорынға байланысты болады». 

Сапа менеджментінің даму тарихы дайын өнімнің сапасын басқарудан 

басталды және үнемі жетілдіріліп отырады (9.7 сурет). 

 

QS SQS TQS TQM ISM

1900 1920 1930 1950 1970 1980 1990

Quality control – 
дайын өнімді 

бақылау

Statistical quality 
control – 

процесстерді 
статистикалық 

бақылау

Total quality 
control – сапаны 

кешенді 
басқару

Total quality 
management - 

Жалпыға ортақ 
сапа 

менеджменті

Integrated system 
management – 

интеграцияланған 
сапа менеджменті

 
 

9.7 сурет - Сапа менеджментінің даму тарихы 

 

9.4 Технологиялық процесті басқару 

 

Технологиялық бақылау ең қысқа басқару циклдерінде жүзеге 

асырылады және бұл процесті басқару функцияларында белгілі бір із 

қалдырады. Басқарудың негізгі функциялары ретінде қысқа циклдарда жүзеге 

асырылатын басқару және жедел басқару қолданылады. Технологиялық 

процестерді басқару кезінде байланыс функциялары байланысты 

технологиялық операцияларды жүзеге асыратын, материалдар, жартылай 

фабрикаттар, құрал-саймандар және т.б. жеткізетін жұмысшылармен, сондай-

ақ әкімшілік аппараттармен жүзеге асырылады. Бұл функциялар негізінен 

ақпараттық сипатта болады. Көрсетілген функциялар процесті басқарудың 

негізгі мазмұнын құрайды. 

Технологиялық объектіні басқару жүйесі дегеніміз - басқарудың ортақ 

міндетіне байланысты жедел технологиялық персонал мен басқаруды 

автоматтандырудың техникалық құралдарының жиынтығы. 

Автоматтандырылған құрылғылардың кешенін, соның ішінде 

компьютерлік техниканы қолданумен жұмыс жасайтын техникалық персонал 

(қондырғы менеджері, оператор, аппаратшы) технологиялық объектінің жай-

күйі туралы ақпаратты алады (кіріс және шығыс параметрлері, жұмыс 

параметрлері, әртүрлі бұзушылықтар) және осылайша әрекет етеді 

технологиялық процестің қалыпты ағымының мақсатына жету үшін (ТП). 

Кәсіпорындарды басқару тапсырмаларының қабылданған иерархиялық 

бөліміндегі өнеркәсіптік басқару жүйелерінің автоматтандырылған 

технологиялық басқару жүйелері дегеніміз - жеке технологиялық блоктар мен 

агрегаттар топтарын жедел басқарумен байланысты алгоритмдердің, 

бақылаудың және қызмет көрсетудің персоналының жиынтығы. 
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Өндірісті басқару жүйесінің жалпы иерархиялық құрылымында 

процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері иерархияның төменгі 

сатысы болып табылады, сондықтан олар объектімен тығыз қарым-

қатынаспен, иерархияның басқа деңгейлерінен үлкен тәуелсіздікпен және 

бақылау мен басқарудың жоғары тиімділігімен сипатталады. 

Төменгі деңгейдегі ТПАБЖ объектілері - жеке қондырғылар (мысалы, 

негізгі сорғы, үдеткіш сорғы, резервуар және т.б.) немесе біртұтас 

технологиялық блокты білдіретін өзара байланысты қондырғылар тобы 

(мысалы, негізгі сорғы станциясы, резервуарлық т.с.с.). Объектілердің алуан 

түрлілігіне байланысты ТПАБЖ әртүрлі басқару тапсырмаларымен, басқару 

әдістерімен және басқару алгоритмдерін жүзеге асырудың техникалық 

құралдарымен сипатталады. 

Өнеркәсіптік басқару жүйелерінің негізгі функциялары: 

 негізгі технологиялық айнымалыларды басқару; 

 технологиялық процесті өндірістің технологиялық регламенттерінде 
белгіленген белгілі бір тұрақты деңгейде тұрақтандыру; 

 белгіленген уақыт функцияларына сәйкес бағдарламалық басқару 
(процесті бастау және тоқтату); 

 процесті оңтайлы басқару (технологиялық немесе техникалық-

экономикалық өлшемдерге негізделген); 

 жабдықты апаттан қорғау. 

Жоғары басшылық деңгейлерімен жедел байланыс. 

Әдетте, процесті басқару жүйелері объектімен тікелей байланысты 

сипатталады. Көп жағдайларда басқару жүйесіне автоматты түрде датчиктер 

енгізіледі, басқару әрекеттері тікелей бақылау клапандары мен қақпа 

арматураларына жеткізілуі мүмкін. Бұл деңгейде қолданылатын құралдарға 

мамандандырылған аналогты және сандық құрылғылар, арнайы сенсорлар, 

реттегіштер, компьютерлер және компьютерлер мен объект арасындағы 

байланыс құралдары кіреді. 

Өнеркәсіптік басқару жүйелерінің келтірілген ерекшеліктері агрегаттар 

мен технологиялық процестерді басқару жүйесін құру әдістемесінің 

ерекшелігін анықтайды. 

Басында, процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесін жасау 

кезінде объектінің бастапқы идеясын және бүкіл басқару тапсырмасын 

ресімдеу жүзеге асырылады. Содан кейін не математикалық қатаң түрде, не 

қосымша бірнеше жеңілдететін болжамдар көмегімен басқару алгоритмі 

синтезделеді (немесе жай ғана ұсынылады). Маңызды ерекшелігі - объектіде 

эксперименталды тексеруден бұрын қабылданған шешімдердің тиімділігі 

зертханалық жағдайда, компьютер туралы ақпаратты қолдана отырып, объект 

туралы ресми ойларға сүйене отырып тексеріледі. 

Қалыптастырылған тәсіл негізінде тұжырымдалған басқару мәселесін 

шешу үшін жұмыстың келесі кезеңдерін орындау қажет: 
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 басқару алгоритмін синтездеу мәселесінің алғашқы формализациясын 
(мәлімдемесін) орындау; 

 компьютерлік тестілеумен басқарудың тиісті алгоритмдерін жасау; 

 технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізетін 
техникалық құралдардың ұтымды құрылымын таңдау; 

 нақты қондырғыда технологиялық процесті басқару жүйесін кешенді 
тестілеу. 

Дәстүрлі тұжырымдамаларға сәйкес кез келген басқару жүйесі басқару 

объектісі мен жүйенің басқару бөлігінен тұрады деп саналады. 

Басқару объектісі дегеніміз - басқарудың автоматтандырылуы қажет 

барлық қондырғы немесе оның бөлігі түсініледі. Бақылау объектісі 

қабылданған бақыланатын шамалардың жиынтығымен, бақылау 

әрекеттерімен және бақылау критерийлерімен (шектеулермен бірге)  

ерекшеленеді. Бақыланатын шамалар деп қондырғының өлшеу құралдарының 

сигналдары (көрсеткіштері) түсіндіріледі. Байқалған мәндер туралы ақпарат 

жүйенің басқару бөлігіне енеді. 

Басқару әрекеттері - бұл басқару элементтерінің жағдайын сипаттайтын 

айнымалылар. Бақылау іс-қимылдарының мәндерін өзгерту жүйенің басқару 

бөлігі қабылдаған шешімдер негізінде жүзеге асырылады. 

Басқару критерийі - бұл жүйенің сапасын анықтайтын белгілі бір 

көрсеткіш (жалпы жағдайда, функционалды), ал шектеулер - бұл процестің 

ағымын, қондырғының жобалық мүмкіндіктерін, өнімнің сипаттамаларын 

және т.б. сипаттайтын әртүрлі айнымалылардың өзгеруінің рұқсат етілген 

шегі. 

Автоматтандырылған жүйелерді құру кезінде туындайтын ең қиын 

мәселелердің бірі бақылау мен процесті басқарудың тиісті алгоритмдерін 

жасау болып табылады. 

Функционалдық тұрғыдан алғанда процесті басқару жүйесі - бұл 

адаммен өзара әрекеттесу кезінде технологиялық процестің (ТП) жай-күйін 

сипаттайтын сигналдарды енгізеді, өңдейді және бейнелейді және қажет 

болған жағдайда бақылау әрекеттерін дамытады. TOU және технологиялық 

басқару жүйелері бірге жұмыс істейді. TOU және процестерді басқару 

жүйесінің үйлесуі бағдарламалық-аппараттық кешенді немесе басқарушы 

компьютерлік кешенді құрайды. 

Технологиялық процестерді басқару жүйесінің функцияларын жүйенің 

техникалық құралдарының бүкіл кешені немесе оның жеке құрылғылары 

атқаратын функциялардан ажырату керек. Олар басқарушы, ақпараттық және 

көмекші бола алады. 

Технологиялық процестерді басқару жүйесінің басқару функциялары 

ТБ-да бақылау іс-шараларын әзірлеу және жүзеге асыру болып табылады. 

Бақылау функциялары оптималдылық критерийін барынша азайту немесе 

азайту мақсатында құрылған алгоритмдер мен нұсқауларға сәйкес басқару 

шешімдері мен ОБ және блоктық тапсырмаларға сәйкес басқару шешімдерін 
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құру блогының процедураларымен жүзеге асырылады. Қалыптасқан бақылау 

іс-әрекеттерін атқарушы органдар жүзеге асырады. 

Технологиялық процестерді басқару жүйесінің ақпараттық 

функциялары TOU күйі туралы ақпаратты жинау, өңдеу және операторға беру 

немесе басқару әрекеттерін құру блогына кейіннен өңдеу үшін жүйенің 

функциялары болып табылады. Ақпаратты өңдеу процесінде жанама 

көрсеткіштерді қосу, тегістеу, есептеу операциялары жүзеге асырылады, 

оларды технологиялық параметрлердің ағымдағы мәндерін берілгендермен 

салыстыруды бақылау кезінде тікелей анықтау мүмкін емес. Сонымен қатар 

көршілес басқару жүйелеріне ақпаратты дайындау және беру, нәтижелерді 

синтездеу және техникалық ерекшеліктер мен технологиялық жабдықтардың 

жай-күйін болжау жүзеге асырылуы мүмкін. Технологиялық процестерді 

басқару жүйесінің басқару және ақпараттық функцияларының ерекшелігі 

олардың нақты тұтынушыға бағытталуы болып табылады. 

Көмекші функциялар ішкі жүйелік міндеттерді шешуді қамтамасыз 

етеді. Технологиялық процестерді басқару жүйесінің басқару және ақпараттық 

функцияларынан айырмашылығы, олар автоматтандырылған басқару 

жүйесінің автоматты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған. 

Технологиялық процестерді басқару жүйесінің функционалдық 

құрылымындағы және басқару жүйесінің функционалдық құрылымындағы 

ортақ ерекшелік мынада: негізгі функциялар - өлшеу, салыстыру, есептеу 

және реттеудің (бақылаудың) әсерін ұйымдастыруда сақталуы. Алайда, TOU-

ға кіретін өте үлкен ақпараттарды өңдеу қажеттілігіне, өңдеудің күрделілігіне, 

шешім қабылдаудың оңтайлы алгоритмдерін қолдануға, TOU параметрлерінің 

жиынтығын түзету қажеттілігіне байланысты процесті басқару жүйесі сапаны 

жаңа сипатқа ие болды - бақылаудың белгіленген критерийлеріне сәйкес бүкіл 

технологиялық процестің жақсы нәтижелерін қамтамасыз етті. 

AC ТПАБЖ ерекшеліктері. 

Барлық процестерді басқару жүйесі ең алдымен заттарды басқаруға 

арналған. Сонымен қатар, бұл заттарды басқаруға арналған 

автоматтандырылған жүйенің жалғыз түрі. Қалған барлық ACS адамдарды 

басқаруды қарастырады. Бұл ACS TP-тің бірінші ерекшелігі. 

Екінші ерекшелігі, автоматтандырылған басқару жүйесін басқару 

деңгейіне сәйкес жіктеудегі технологиялық процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі автоматтандырылған технологиялық бақылау 

жүйесі процеспен тікелей байланыста деген мағынада басқарудың ең төменгі 

деңгейін қамтамасыз етеді. Барлық қалған АБЖ онымен байланыста емес 

және технологиялық процестен басқарудың бір немесе бірнеше деңгейлері 

бойынша бөлінген. 

Технологиялық бақылау жүйелерінің үшінші ерекшелігі - процесті 

басқару жүйелерін басқа жүйелерден түбегейлі ерекшелейтін бір блоктан 

салаға дейінгі процестің әртүрлі бөліктерін қамтуы. 
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Технологиялық бақылау жүйесі мен кәсіпорынның ұйымдық құрылымы 

арасында тығыз байланыстың жоқтығы технологиялық бақылау жүйесінің 

төртінші ерекшелігі болып табылады. 

Қондырғылардың технологиялық процестерін басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері өнеркәсіптік басқару жүйесімен жабылып, 

технологиялық процестерді басқарудың жаңа, жетілдірілген және күрделі 

иерархиялық құрылымын құра алады. Бұл ACS TP-тің бесінші ерекшелігі. 

Процесті басқару жүйесінің шеберханаға немесе бас технологқа немесе 

бас инженерге бағынуы процестің бақыланатын бөлігінің көлеміне 

байланысты - процесті басқару жүйесінің алтыншы ерекшелігі. 

Қысқа басқару циклдарында процесті басқарудың автоматты жүйелері 

басқа автоматты басқару жүйелерімен салыстырғанда жұмыс істейді. Бұл ACS 

TP жетінші ерекшелігі. 

Тек өндірістік басқару жүйелері автоматты режимде жұмыс істей алады 

және жабық кері байланысты қолдана алады. Қалған АБЖ 

автоматтандырылған режимде жұмыс істейді. Бұл ACS TP сегізінші 

ерекшелігі. 

Бақылау сұрақтары. 

1) Автоматика дегеніміз не? 

2) Процесті басқарудың тәсілі дегеніміз не? 

3) Процесс тәсілінің мәні неде? 

4) ПП қандай принциптерге негізделген? 

5) Процестерді автоматтандыру принциптерін атаңыз. 

6) Диалектика заңдары және басқару заңдары. Бұл заңдардың қандай 

байланыс16)ы бар? 

7) Басқару деңгейіне сәйкес автоматтандыру деңгейлері қандай? 

8) Автоматтандыру жүйесіне не кіреді? 

9) Менеджмент дегеніміз не? Менеджмент түсінігі. 

10) Кәсіпорын түрлері. Мысал келтір. 

11) Өндіріске немесе қызмет көрсетуге байланысты процестердің қандай 

топтарын анықтауға болады? 

12) Процесс дегеніміз не? 

13) Сапа менеджмент объектісі ретінде. 
14)Технологиялық процесті автоматтандыру стратегиясын қалай 

тұжырымдауға болады? 

15)Технологиялық процестерді автоматтандырудың артықшылықтары. 

16) Процесті басқарудың мәні неде? 

17) AC ТПАБЖ ерекшеліктері. 
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10 Бақылау объектілері ретінде технологиялық процестерді 

сипаттау мысалдары 

 

Басқару объектісі ретінде процесті талдау және сипаттау 

автоматтандырылған басқару жүйелерін құрудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. Ол технологиялық тексеру кезінде және ғылыми-техникалық 

әдебиеттерде және басқа да ақпарат көздеріндегі априори ақпарат негізінде 

жүзеге асырылады. 

Процесті басқару объектісі ретінде қарастырған кезде: 

 технологиялық сұлбаны және процестің технологиялық 

регламенттерімен танысу; 

 процесті материалдық ағындармен өзара байланысты жеке сатылар 
жиынтығы түрінде ұсыну; 

 процесс нәтижелері мен сапасына әсер ететін маңызды параметрлерді 
таңдау үшін материалдық, энергетикалық және ақпараттық ағындардың 

статистикалық параметрлерінің болжамды бағаларын алуға; 

 процесс кезеңдерінің әртүрлі сипатына қарамастан басқару 

теориясында көрсетілген объектіні бейнелеудің жалпы принциптері мен 

әдістерін сақтау. 

Әр объектінің ерекшелігі мен сипаттамаларын таңдау және дамыту 

кезінде ескеру қажет: 

 оның математикалық моделі; 

 объектіден ақпараттарды алу және объект бойынша шығыс бақылау 
әрекеттері; 

 басқару әдісі және басқару жүйесін қамтамасыз етуге қойылатын 
талаптарды анықтау; 

 бұл процесті басқарудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

мен өлшемдерін бағалау. 

Басқару объектісі ретінде процесті талдау және сипаттау үшін 

процестердің сипаттамалары мен сипаттамалары туралы барлық қажетті 

ақпарат осы оқулықтың алдыңғы тарауларында келтірілген. 

Әртүрлі технологиялық нысандар мен процестердің сипаттамалық 

сипаттамалары төменде келтірілген. 

Гидрометаллургиялық процестердің негізгі белгілері мен ерекшеліктері. 

Гидрометаллургиялық және химиялық процестердің кейбір жалпы 

белгілері, негізінен олардың жүру сипатын, басқару объектілеріне 

қолданылатын әсерлердің табиғатын, процестер туралы алынған ақпараттың 

табиғатын, техникалық-экономикалық көрсеткіштердің табиғатын және т.б. 

көрсетеді, оларды оңтайландырудың бірыңғай әдістемесін қолдануға 

мүмкіндік береді. Қарастырылып отырған процестердің сипаттамалық 

белгілері мен ерекшеліктеріне мыналар жатады: 

1) Технологиялық процестердің үздіксіздігі. Гидрометаллургиядағы 

және басқа салалардағы (химия, мұнай өңдеу және т.б.) қазіргі заманғы 
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технологиялық процестердің басым көпшілігі технологиялық операциялардың 

үздіксіздігімен сипатталады. Сонымен қатар, шикізаттың, реагенттердің, 

аралық өнімдердің үздіксіз материалдық ағындары технологиялық 

құрылғылар арқылы өтеді немесе бір-бірімен араласып, өзара әрекеттеседі 

немесе фазалар болып бөлінеді (қатты және сұйық, органикалық және 

бейорганикалық және т.б.). 

Үздіксіз процестерді басқару міндеті шикізаттың, реагенттердің және 

басқа технологиялық ортаның материалдық ағындарын басқару міндеті 

ретінде, шикізат сипаттамаларының, технологиялық параметрлердің және 

өнімнің сапасы мен технологиялық сипаттамаларының өзгеруі туралы 

алынған технологиялық ақпаратқа байланысты болады. , сондай-ақ шикізатты 

өңдеу құны (өндіріс құны). 

2) Процестердегі кідіріс (басқару объектілерінің әрқайсысының шығуы 

мен кірісі арасындағы уақыттың ауысуы). Үздіксіз процестердегі кідірістердің 

негізгі бөлігі бақыланатын объектілердің көлемімен (олардағы) және олардағы 

ағынның жылдамдығымен анықталатын көліктік кідірістер болып табылады 

деп болжауға болады. Бұл кідірістер басқару объектілерінің әрқайсысының 

кірісі мен шығысындағы технологиялық ортаның параметрлерінің арасындағы 

уақыттың айтарлықтай өзгеруіне (бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін) 

әкелуі мүмкін. 

3) Басқару объектілерінің үлкен уақыт константалары. Егер біз 

бақылау нысандарын бірінші ретті байланыстар түрінде кідіріспен 

сипаттайтын болсақ, онда қарастырылған технологиялық процестердің 

көпшілігі үшін мұндай байланыстардың уақыттық тұрақтылығы кідірістермен 

сәйкес келуі мүмкін. Басқару объектісінің кірісі кезіндегі технологиялық 

параметрлердің ауытқуы көп уақыт тұрақталатындықтан, орта объект арқылы 

өтетіндіктен, әдетте объектіге әсер ету кезінде төмен жиілікті компонентті 

бөліп алып, оны қарастыруға шектеу қоюға болады. 

4) Басқару объектілерінің тұрақтылығы. Қарастырылып отырған 

технологиялық процестердегі реттеу объектілерінің көпшілігі өзін-өзі 

тегістеуге (тұрақты күйге өздігінен оралу мүмкіндігі) ие, сондықтан 

реттеушілерсіз жұмыс істеу кезінде тұрақты. 

5) Процестерді сызықтық сипаттау мүмкіндігі. Берілген 

технологиялық режимге сәйкес келетін нүктеге жақын айнымалылардың 

белгілі бір интервалында көптеген бақылау объектілерінің статикасының 

математикалық сипаттамасы дәлдікті бақылау үшін жеткілікті сызықтық 

теңдеулермен ұсынылуы мүмкін. 

6) Технологиялық процестердегі айнымалылардың байланысы туралы 

шектеулі теориялық идеялар. Кейбір жағдайларда технологиялық процестер 

туралы теориялық мәліметтер технологиялық параметрлер мен процестегі 

техникалық-экономикалық көрсеткіштер арасындағы барлық қатынастарды 

жан-жақты сипаттау үшін жеткіліксіз. Осыған байланысты, әдетте 

зертханалық, жартылай өнеркәсіптік және өндірістік жағдайларда жүргізілген 

эксперименттер негізінде анықталады, сондықтан эмпирикалық сипатта 
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болады. Сонымен қатар, процестердің көпшілігі физикалық модельдеуге 

бейім емес екенін ескеру қажет, яғни зертханалық тәжірибелер кезінде 

анықталған тәуелділіктерді нақты өндірістік қондырғыға өзгеріссіз қою 

мүмкін емес. 

7) Бұзылыстардың стохастикалық сипаты. Шикізаттың құрамы мен 

физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруіне байланысты процесте пайда 

болатын алаңдаушылықты кездейсоқ процестер деп санауға болады, өйткені 

олар шикізат табиғатында кездесетін уақыт өзгерісінің кездейсоқ сипатын 

көрсетеді. Кейбір жағдайларда шикізат сипаттамасындағы кездейсоқ 

өзгерістерді ықтималдылықты бөлудің қалыпты заңымен жеткілікті дәлдікпен 

сипаттауға болады. 

8) Шикізаттың құрамы мен қасиеттері, технологиялық орта, 

өндірілген өнім туралы ақпараттың толық еместігі. Гидрометаллургиялық 

өндірісте, сондай-ақ табиғатына ұқсас басқа да бірқатар салаларда, қазіргі 

кезде шикізат, технологиялық орта, барлық сатылардағы барлық өзгерістер 

туралы толық және уақтылы ақпарат бере алатын зат құрамын талдаушылар 

жоқ, сонымен қатар дайын. өнімдер. Бұқаралық ақпарат құралдарының 

құрамы туралы ақпараттың шектеулі болуы процестерді оңтайландыруға 

елеулі кедергі болып табылады, сондықтан автоматтандырудың басты 

міндеттерінің бірі ретінде технологиялық медиа құрамындағы өзгерістер 

туралы толық ақпаратты ұсынатын көп компонентті анализаторларды құру 

қажет. Анализаторлардың осы түрлерінің күрделілігіне қарамастан, оларды 

әзірлеу және енгізу ақталған, сондықтан оларды жүзеге асыру барысында 

алуға болатын маңызды экономикалық әсерлерге байланысты 

анализаторлардың өздері тез төлеуі керек. Қазіргі уақытта мұндай 

анализаторлардың болмауы бақылау жүйесін алған толық емес ақпаратпен 

қанағаттанарлық өндірістік операцияларды қамтамасыз ететін оңтайлы 

технологиялық бақылау әдістерін жасауды ерекше маңызды етеді. Көп 

компонентті анализаторларды құру оңтайлы басқару тиімділігін одан әрі 

арттырып, басқару техникасын жеңілдетеді. 

9) Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің, сондай-ақ процесс 

сапасының көрсеткіштерін бағалау проблемасы. Қарастырылып отырған 

процестер көліктің айтарлықтай кідірістерімен сипатталатындықтан, 

техникалық және экономикалық көрсеткіштердің ағымдағы мәндерін өлшеу 

немесе есептеу кезінде айтарлықтай қиындықтар туындайды. Бұл, ең 

алдымен, шикізат, өнім сапасы, реактивтер мен электр энергиясын тұтыну, 

сондай-ақ басқа да шамалар арасындағы сәйкестікті белгілеу арқылы 

анықталатын өндіру (гидрометаллургияда) және өндіріс шығындары сияқты 

техникалық және экономикалық көрсеткіштерге қатысты. Көліктің кідіруіне 

байланысты басқару элементтерінің кіруіне немесе шығуына байланысты 

көптеген осы мәндерді уақытында өзгертуге болады. Сондықтан объектідегі 

кідіріс уақытынан бірнеше есе көп уақытқа техникалық-экономикалық 

көрсеткіштердің тек орташа мәндерін анықтауға болады, яғни техникалық-
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экономикалық индикаторлардың осы орташа мәндері арқылы процесті тиімді 

басқару мүмкіндігі толығымен алынып тасталады. 

10) Жабық материалдық ағындардың технологиялық процесінде 

болуымен байланысты қиындықтар. Қазіргі уақытта гидрометаллургиялық 

өндірісте де, басқа салаларда да кеңінен қолданылатын технологиялық 

процестерде оңтайлы басқару арқылы осы процестердің ерекшелігін ескеру 

қажет болады. Бұл, мысалы, экстракция, сорбция және т.б. сияқты 

процестерге қатысты. Бұл процестерде, әдетте, екі іргелес технологиялық 

операцияларды байланыстыратын жабық материалдық ағындар болады. 

Көршілес екі операцияның бір-біріне өзара әсерін ескере отырып, жабық 

ағындағы көліктің біршама кідірісі қиын, сондықтан бұл жұмыстар оңтайлы 

емес режимде жүргізілуі мүмкін. Бұл жағдайда бақылаудың оңтайлы әдісін 

қолдану, ең болмағанда ықтималды мағынада, осы операциялардың өзара 

байланысын процестерді оңтайлы режимдерге жақындатуға және белгілі бір 

экономикалық нәтиже беруге мүмкіндік береді. 

Технологиялық процестердің жоғарыда аталған барлық белгілері мен 

сипаттамалары тек гидрометаллургиялық процестерге ғана емес, сонымен 

қатар химия, мұнай өңдеу және басқа да салалардағы бірқатар технологиялық 

процестерге тән екендігін көрсетуге болады. Сондықтан технологиялық 

процестерді оңтайлы басқарудың осындай әдісін әзірлеу міндеті өте өзекті. 

Басқару объектілері ретіндегі процестердің негізгі ерекшеліктерін егжей-

тегжейлі қарастыру математикалық модельдің құрылымын және таңдалған 

әдістің жекелеген ережелерін негіздей отырып басқарудың оңтайлы әдісін 

анықтау үшін келтірілген. 

 

10.1 Автоматты басқару және басқару объектілері ретіндегі 

металлургиялық пештердің ерекшеліктері 

 

Металлургиялық пештер металлургиялық өндірістің негізгі 

қондырғыларына жатады. Жылу энергиясы (металлургиялық пештердегі 

энергияның жұмыс формасы) сәйкес технологиялық процестердің басталуын 

қамтамасыз етеді: балқыту, тазарту, жылыту, термоөңдеу. 

Металлургиялық пештерді бірқатар өлшемдерге сәйкес жіктеуге 

болады. 

Пайдаланылған энергия түріне сәйкес пеш келесідей жіктеледі: 

а) жанармай; 

б) электрлік; 

в) химиялық; 

ж) аралас түрі. 

Жұмыс режиміне сәйкес (жылу берудің негізгі формасына сәйкес) 

пештер мынандай болып бөлінеді: 

а) радиациялық режим; 

б) конвективті режим; 

в) қабат режимі. 
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Пештің технологиялық мақсатына сәйкес бөлінеді: 

а) балқу; 

б) жылыту. 

Металлургиялық пештердің жылу және технологиялық функцияларды 

орындайтын қосарлы табиғаты жылу және технологиялық жұмыс режимдерін 

үйлестіру қажеттілігін анықтайды, бұл олардағы процестерді басқаруды 

айтарлықтай қиындатады. 

Металлургиялық пештер мен оларда болатын процестерді автоматты 

басқару және реттеу объектілері ретінде қарастыру кезінде оларды басқару 

мен реттеудің өнеркәсіптік объектілерінің жалпы санынан бөліп тұратын және 

оларды құру кезінде автоматтандырылған басқару жүйелеріне нақты талаптар 

қоятын бірқатар ерекшеліктерді атап өтуге болады. Бұл ерекшеліктер: 

1) Негізгі қондырғылардағы металлургиялық процестер - бұл, әдетте, 

күрделі объектілер, яғни бірнеше элементарлық байланыстарға, қарапайым 

объектілерге, қарапайым процестерге бөлуге болатын объектілер. Металлдың 

температурасын бақылау, мысалы, жалын пештерінде, отынның жануы 

нәтижесінде пайда болады және кеңістіктегі және уақыттағы, химиялық жану 

реакциялары мен жылу беру процестерінің қабаттасуымен қатар жүретін 

аэродинамикалық процестерге (отын мен ауа қоспасын енгізу) байланысты 

болады. Автоматты реттеу теориясының тұжырымдамалары тұрғысынан 

күрделі объектілерді параллельді және сериялы жалғанған элементар (типтік) 

бірліктерден тұратын жүйелер түрінде ұсынуға болады. 

Бақылау және реттеу объектісінің күрделілігі туралы дұрыс түсінік 

автоматтандырылған басқарудың ұтымды және тиімді жүйесін құрудың 

қажетті шарты болып табылады. Сонымен, мысалы, металлургиялық пештің 

жұмыс кеңістігінде жылу беру және газ қозғалысының механизмін дұрыс 

талдау арқылы температураны репрезентативті өлшеуге болады, өйткені 

температура сенсорының қоршаған ортамен жылу алмасуы, алаудың 

жарықтығы, оның конфигурациясы, жану өнімдерінің қозғалыс жылдамдығы 

және т.б. 

Физикалық күрделілік, балқыту мен металды өңдеудің көп факторлы 

процестері металлургиялық пештердің өзара байланысты әсер ететін бірнеше 

кіріс және шығыс мөлшерімен анықталатын, көп байланыстырылған 

объектілердің пайда болуына әкеледі. Мысалы, пешке жеткізілетін ауа 

ағынының өзгеруі пештің температурасын, жұмыс кеңістігін толтыратын 

газдардың құрамын және пештегі қысымның бір мезгілде өзгеруіне әкеледі. 

2) Металлургиялық нысандардың басым көпшілігі таралған 

параметрлері бар жүйелерге жатады, яғни физикалық сипаттамалары - 

температура, масса, жылу ағындары, жылу сыйымдылығы, жылу өткізгіштік 

және т.б. - кеңістікте таратылатын, кеңістік координаталарының 

функциялары. Мысалы, домна пешіндегі температура мен концентрация 

өрістері пештің білігін толтыратын зарядты материалдарда биіктігі 30 м 

немесе одан көп және диаметрі (бу) 12 м немесе одан да көп болады. 

Методикалық пештерде жылытылады, монолитті металл пластинаны құрайды, 
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мөлшері 30х10 м дейін және қалыңдығы (0,2-0,3) м, металл температурасы 

жүктеме терезесінде 20-30 ° С-тан 1250 ° С-қа дейін өзгереді. түсіру 

терезелері, салқындату аймақтары металл түсетін құбырлармен және 

температура өрісінің басқа бұзылуларымен. 

Металлургиялық пештерде жүретін процестер жылу мен масса алмасу, 

сонымен бірге импульс заңдарына бағынады. 

Таратылған параметрлері бар нысандарды математикалық сипаттау 

қарапайым дифференциалдық теңдеулермен сипатталған кесек параметрлері 

бар объектілерден айырмашылығы, жеке өндірісте дифференциалдық 

теңдеулердің аппараттарын қолдануды талап етеді; осындай объектілермен 

басқару жүйелерінің іс-әрекетін талдаудың теориялық әдістері неғұрлым 

күрделі және бірқатар ерекшеліктерге ие. 

3) Технологиялық процестердегі айнымалылардың байланысы туралы 

шектеулі теориялық идеялар. Металлургиялық пештердегі процестер, 

негізінен, жылу, зат және импульс берудің негізгі заңдылықтарына сәйкес 

келетіндігіне қарамастан, қазіргі уақытта нақты өндірістік процестердің 

жеткілікті дәл математикалық модельдері жоқ. Бірқатар жеңілдетулер мен 

болжамдарға негізделген қолда бар модельдер металлургиялық процестерді 

зерттеу мен білуге, ұтымды технологиялық және жылу техникасы режимдерін 

және осы режимдерді басқарудың жолдарын анықтауда үлкен көмек болып 

табылады. Алайда, қолданыстағы модельдердің жақындығы бұл мәселелердің 

барлығын толық шешуге және қатаң оңтайлы режимдерді, қондырғылардың 

дизайнын табуға және басқарудың толық автоматтандырылған жүйесін құруға 

мүмкіндік бермейді. 

4) Металлургиялық процестердің күрделілігі және қондырғылардың 

әртүрлі орындарында қолданылатын әртүрлі бұзылулар объектілердің 

бақыланатын мөлшер мен бақылау әрекеттерінің көп болуымен сипатталады. 

Домна пештерін балқыту процесіне әсер ететін бұзылулар: кеннің, 

агломераттың, кокстың, флюстің химиялық құрамының және физикалық 

күйінің (күші, мөлшері) ауытқуы; пештің білігіндегі зарядталатын 

материалдардың бақыланбайтын өзгерістері (қайта толтыру деңгейі, 

материалдардың қатып қалуы, зарядтың жануы); жарылыс мөлшерінің, 

қысымының және құрамының ауытқуы; пештің құрылымдық элементтерінің 

тозуы, мысалы, тоңазытқыштар, тоңазытқыштар, демек реактивті 

материалдардағы жылу және масса алмасу жағдайларының өзгеруі және т.б., 

домна пешінің бүкіл кешенін басқару және басқару үшін 100 параметрді - 

температура, қысым, шығындар, композициялар және т.б. бақылау қажет. 

позициялар, деңгейлер және т.б. домендік процесті бақылау жүктелген 

материалдар санының арақатынасының өзгеруі, зарядтың әр түрлі 

компоненттерін беру дәйектілігі, материалдың таралуының өзгеруі арқылы 

жүзеге асырылуы мүмкін іске қосу кезінде пеш білігінің айналдыра. Бақылау 

әрекеттері сонымен қатар жарылыс ағынының жылдамдығына, оның 

температурасына, ылғалдылығына, оттегі мен табиғи газдың өзгеруіне 

бағытталған. 
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Металл жолақты жылумен өңдеуге арналған қазіргі заманғы үздіксіз көп 

зоналы пештер автоматты басқару және реттеу жүйелерімен жабдықталған, 

оларда металл мен қондырғының күйін сипаттайтын ондаған параметрлер 

өлшенеді. Қоңырау типті пештермен жабдықталған жылжымалы цехтардың 

жылу бөлімдерінде стендтер саны бір камерада 200-ге жетеді, автоматты 

термиялық басқару жүйесі шамамен 300 температура датчиктерінің оқулары 

негізінде жұмыс істейді, олар әр тіреуде және жылыту қалқанында орнатылған 

термопаралар. 

Металлургиялық қондырғыларды автоматтандыру жүйесінде көптеген 

өлшеулер жүргізілгендіктен, жинақы көп нүктелі құрылғыларды, 

орталықтандырылған басқару машиналарын, тақталардағы егжей-тегжейлі 

мимикалық диаграммаларды және ақпаратты өңдеуге арналған 

компьютерлерді қолдану қажет. Әрқайсысы көбінесе бірнеше шығыс көлеміне 

әсер ететін бақылау әрекеттерінің үлкен саны, процестерді басқаруға жоғары 

білікті операторларды қажет етеді, ал автоматты басқару тізбектерін құру 

кірістер мен шығыстардың өзара байланысы мен әсерін кең зерттеуді, кешенді 

әзірлеуді және іске асыруды талап етеді басқару алгоритмдері. 

5) Металлургиялық қондырғылардағы негізгі параметрлерді автоматты 

бақылау жоғары температура мен газдардың, сұйық металдар мен 

шлактардың химиялық агрессивтілігімен, сондай-ақ қатты металдар мен 

сусымалы материалдар массасындағы өлшеулердің қол жетімсіздігімен 

байланысты айтарлықтай қиындықтармен байланысты. 

Қазіргі уақытта балқытылған болаттың тозуына, физика-химиялық 

қасиеттерінің өзгеруіне және бұзылуына жеткілікті ұзақ шыдай алатын 

материалдар жоқ. Бұл температураның үздіксіз, ұзақ мерзімді сенсорларын 

және металл құрамын жасауды қиындатады. Темір мен қождың құрамын 

бақылаудың қолданыстағы әдістеріне периодты іріктеу кіреді, содан кейін 

оларды химиялық, спектрометриялық және басқа әдістермен талдайды, яғни. 

дискретті, бұл процесті басқаруды қиындатады. Домна пешінің зарядталатын 

материалдарының қалыңдығындағы газдардың температурасы мен құрамын 

автоматты түрде өлшеу қуатты электр жетектері арқылы материалдардың 

қалыңдығына салынған өте берік суытылған зондтардың көмегімен ғана 

мүмкін болады. Бұл жағдайда өлшеулер тек өздігінен жүргізілуі мүмкін, 

өйткені баяу батып жатқан ыстық материалдардың үлкен массалары оларға 

енгізілген кез-келген құрылымды бұзуы мүмкін. 

Металл беттерінің температурасын жанаспайтын өлшеу үшін 

радиациялық пирометрлерді қолдану жылу мен термиялық өңдеу кезінде осы 

беттердің қара түсу дәрежесінің өзгеруінен туындайтын қателіктермен 

шектеледі. 

6) Металлургиялық нысандар, әдетте, сызықтық емес объектілер 

класына жатады, яғни мінез-құлқы сызықты емес математикалық өрнектермен 

сипатталған объектілер, мысалы, сызықты емес дифференциалдық теңдеулер. 

Сызықты емес нысандарды және басқару жүйелерін талдау және 

синтездеу әдістері сызықтық объектілер мен басқару жүйелерін талдау мен 
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синтездеу әдістеріне қарағанда әлдеқайда күрделі. Кейбір жағдайларда нақты 

сызықтық емес теңдеулерді жуық сызықтық сызықтармен жақындастыруға 

болады, бұл сәйкес объектілердің жұмысын теориялық зерттеуді жеңілдетеді. 

7) Металды дайындау және өңдеу процестерінің барлық реттілігі 

үздіксіз және периодты, циклдік әрекеттің бірліктерінде жүзеге асырылады. 

Үздіксіз жұмыс агрегаттары болып агрегат машиналары, домна пештері 

(шойын өндірісі кезең-кезеңімен), болаттан жасалынатын үздіксіз 

қондырғылар (SLMD), әдістемелік пештер, металды қыздыру және термиялық 

өңдеуге арналған әр түрлі өту және жылжыту пештері жатады. Ашық пештің 

пештеріне ашық пештің пештері, конвертерлер, жылыту ұңғымалары, әртүрлі 

камералық пештер, қоңырау пештері және т.б. 

Үздіксіз өндірістік процестерді автоматтандыру оңайырақ. Олар 

бақыланатын параметрлер мен бақылау әрекеттерінің кейбір номиналды 

мәндерден салыстырмалы түрде аз ауытқуларымен тұрақты режиммен 

сипатталады, бұл оларды басқаруды автоматтандыруды жеңілдетеді. 

Периодтық процестердің бақыланатын параметрлері, әдетте, едәуір 

үлкен ауытқуларға ұшырайды, және басқару әрекеттері абсолютті мәнде 

бірнеше рет өзгеруі мүмкін. Мысалы, пештің бекітілген нүктесінде, әртүрлі 

ауытқулардың әсерінен металдың температурасы бірнеше ондаған градусқа 

дейін құбылуы мүмкін, ал бақылау әрекеті болып табылатын отын шығыны 

10–20% аралығында болуы мүмкін. Камералық пеште қыздыру циклі кезінде 

температура 20-дан 1300 ° C-қа дейін өзгереді, ал отын шығыны азаяды, 

өйткені металл қызып кетеді және соңғы жылыту кезеңінде бастапқы жылыту 

кезеңінде максималды шығымның 20-30% құрайды. Параметрлердің осындай 

терең өзгерістері уақыт өте келе объектілердің статикалық және динамикалық 

сипаттамаларының өзгеруімен бірге жүреді және автоматты басқару 

жүйелерінің анализі мен синтезін қиындатады, өйткені тұрақты құрылымы 

мен параметрлері бар реттегіштер объектінің сипаттамаларында елеулі 

өзгерістермен реттеудің қолайлы сапасын қамтамасыз ете алмайды. Сонымен 

қатар, параметрлердің айтарлықтай өзгеруі өлшеу және реттеуші органдарды 

таңдауды және олардың жұмыс істеуін қиындатады. 

8) Металлургиялық қондырғылар энергия және материалды көп қажет 

ететін объектілерге жатады. Қара металлургия елде тұтынылатын барлық 

отынның шамамен 20% -ын пайдаланады. Қуаттылығы жылына шамамен 4 

миллион тонна дайын металлургия зауытында шамамен 6 миллион тонна 

стандартты отын, 1,8 миллиард кВт / сағ электр, 11 миллиард м3 домна пеші, 

780 миллион м3 сығылған ауа және 360 миллион м3 оттегі тұтынады. Негізгі 

металлургиялық қондырғылардың даму тенденциялары олардың 

сыйымдылығы мен қуаттылығының артуымен сипатталады. Көлемі 2700, 3200 

және 5000 м3 домна пештері игерілді, салынды және жасалды. Оттегі 

түрлендіргіштері сыйымдылығы 250, 300 т және одан да көп 

түрлендіргіштермен жабдықталған, ашық пештерде 600 және 900 т 

сыйымдылығы бар пештер, ал электрлік доғалы пештерде сыйымдылығы 100, 
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200 т және одан да көп. Мұндай қуатты қондырғылар - шикізат пен 

энергияның үлкен көлемін тұтынушылар. 

Металлургиялық өндірістің үлкен материалдық және энергия 

сыйымдылығы өнімділіктің жоғарылауымен, шикізат пен энергия 

шығындарының төмендеуімен, бақылау мен басқарудың жетілдірілген 

автоматтандырылған жүйелерін енгізумен дайын өнімнің сапасының 

жоғарылауымен байланысты маңызды экономикалық әсердің мүмкіндігін 

анықтайды. Мысалы, ірі металлургиялық зауытта энергияның барлық түрінің 

1% үнемдеу 70 мың тонна стандартты отынның қосымша өндірісіне балама. 

9) Металлургиялық пештердің әртүрлі конструкциялары және 

материалдарды термиялық өңдеудің түрлері пештердің негізгі мақсаттарының 

жалпы болуын жоққа шығармайды - жылу алу және оны материалға беру. Эго 

әр түрлі пештердің автоматты басқару жүйелерінің бірқатар түйіндері бірдей 

функцияларды орындайтынына және құрылымдық-аппараттық құрылымы 

бірдей болуына әкеледі. Металлургиялық пештерді автоматтандыру 

жүйесінде ең көп тарағандар келесі қондырғылар: 

пештегі температураны реттеу; 

 жануды реттеу, яғни «отын-ауа» (оттегі) қатынасы; 

  пештегі қысымды реттеу; 

 газ шығыны мен қысымын реттеу. 

 

10.2 Энергетикалық жүйе басқару объектісі ретінде 

 

Энергетикалық жүйе (ЭЖ) - бір уақытта жұмыс істейтін электр 

станциялары мен тұтынушылардың өзара байланысты жиынтығы: 

 Электр энергиясы - жалпы электр желісіне қосылған қуат 

қабылдағыштар; 

 Жылу энергиясы - жалпы жылу желісімен біріктірілген тұрғын және 

өндірістік ғимараттар мен құрылыстар. 

Бірлескен энергетикалық жүйенің басқа ірі өнеркәсіптік және өндірістік 

бірлестіктерден ерекшелігі - дайын өнімді сақтау мүмкін еместігіне 

байланысты электр және жылу энергиясын өндіру, бөлу және тұтыну 

процестерінің бір уақытта жүруі. 

Басқару объектісі ретіндегі электр энергетикалық жүйелердің негізгі 

белгілері мен сипаттамалары. 

Электр энергиясының жүйесі (ЭЭС) әр түрлі типтегі электр 

станциялары, электр желілері, оның ішінде электр желілері мен қосалқы 

станциялары, электр энергиясын қажетті сапада тұтынушыларға тарататын 

және тарататын, бірыңғай орталық эксплуатациялық-диспетчерлік басқарумен 

бірыңғай режиммен біріктірілген елдің құрамдас бөлігі ретінде елдің Біртұтас 

электр энергетикалық жүйесін (ЭЭС) құрайды. EPS процестерінің 

сипаттамалары мен ерекшеліктеріне мыналар жатады: 

1) EPS процестерінің үздіксіздігі. EPS-тің барлық компоненттері 

өндірілгеннен электр энергиясын тұтынушыға жүктеме кезінде тұтынылатын 
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қуатқа тең қуат өндірісін ескере отырып, технологиялық операциялардың 

үздіксіздігімен сипатталады. Сонымен қатар, отынның, ауаның, судың және 

реагенттердің үздіксіз материалдық ағындары қазандық қондырғылар арқылы 

өтеді, олардың қозғалыс процесінде өзара әрекеттеседі, қоршаған ортаға 

шығарылатын турбиналар мен түтін газдары үшін бу ағыны пайда болады. 

2) Бір уақытта жұмыс істейтін электр станциялары мен электр беру 

желілерінің өзара тәуелділігі. 

3) Бірнеше энергия аймағында орналасқан электр энергиясының 

кеңістіктік таралуы, бұл оның барлық бөліктеріндегі шыңдардың 

айырмашылығына байланысты бүкіл қуат жүйесінің ең жоғары жүктемесінің 

төмендеуін қамтамасыз етеді. 

4) EPS өндірістік кешенінің күрделілігі оның сыртқы және ішкі 

энергетикалық, көліктік, ақпараттық және экономикалық байланыстарымен 

анықталады. 

5) Тұтынушыларды энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін арттыру, 

сондай-ақ электр энергиясының неғұрлым үнемді көздерін барынша 

пайдалану арқылы тиімділікті арттыру мақсатында ЭБЖ бөліктерінің 

резервтері. 

6) Өте үлкен жылдамдық (жылдамдық), біршама қашықтыққа 

секундтың фракцияларына таралады. Төтенше жағдайлар мен қалыпты жұмыс 

процестері де тез өтіп жатыр. 

Төтенше процестер кезінде шамадан тыс токтардың әсері пайда болады 

- бұл электромагниттік өтпелі заттар. Қысқа тұйықталудың тоқтауы немесе 

каскадтық бұзылыстардың пайда болуы апаттың одан әрі дамуына әкелуі 

мүмкін. 

Төтенше жағдайлардың алдын алудың ең тиімді әдісі - жедел-

диспетчерлік және автоматты болып бөлінетін энергетикалық жүйені 

басқаруды жетілдіру. Автоматты басқару жүйелерінің дамуы жеке тәуелсіз 

пән - жүйенің автоматикасын құруға әкелді. Релелік қорғаныс және жүйені 

автоматтандыру - бұл электр жүйелерінде өзара басқарылатын және өзара 

күшейтетін екі типтегі автоматты басқару. 

Аудандық жылу жүйесі басқару объектісі ретінде. 

Жылумен жабдықтау кешеніне артезиан ұңғымалары, қазандықтар, 

магистральдық және кварталдық жылу желілері, жылу жүйелерінің 

құбырлары, түрлі жылу қуаттылығы ғимараттарының қоршалуы, ғимараттар 

мен құрылыстардың үй-жайларында жеке жылыту қондырғылары мен жылу 

қондырғыларын қосудың әртүрлі схемалары кіреді. 

Жылумен жабдықтау кешенінің элементтері өзара байланысты үш 

технологиялық жүйеге сәйкес топтастырылған: қазандықтар, жылу желілері 

және тұтынушылар. 

Жылумен жабдықтау кешенінің сипаттамаларына мыналар жатады: 

1) нысанның күрделілігі. Жылу жүктемесі күрделі құрылымға ие: 

жылыту, желдету, ыстық сумен жабдықтау. Жүктемелердің бұл түрлері 

әртүрлі маусымдық және тәуліктік кестеге сәйкес өзгереді және әртүрлі 
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потенциалдардың жылу энергиясын қажет етеді. Ақпараттық жағында 

шешілетін әр түрлі міндеттер және келіп түскен өтініштер, сонымен қатар 

есеп беру нысандары (сұраныстарға жауаптар) бар. 

2) басқару объектілерінің тұрақтылығы. Жылу желілері, әдетте, қатты 

жүктеледі, сондықтан гидравликалық тұрақтылық аз. Сондықтан олардың 

өткізу қабілеттілігін арттыру мүмкіндігі өте шектеулі. Салқындатқыштың көп 

тізбекті жылу желісі арқылы қозғалуы, әртүрлі құбыр жүйелеріндегі басқа да 

үздіксіз орта сияқты, әдетте, Кирхгофтың әйгілі екі заңына сәйкес тұрақты 

күйде жүреді. 

3) Процестердің аралас (сызықты және сызықтық емес) 

математикалық сипаттамалары. Ағындарды бөлудің математикалық 

сипаттамасының жақсы қалыптасқан формалары - бұл матрицалық формасы 

бар және контурлы және түйіндік модельдерге бөлінген аралас теңдеулер 

жүйесі. 

4) Бұзылыстардың стохастикалық сипаты. Сыртқы температура, 

желдің жылдамдығы мен бағыты өзгергенде, шашыраңқы және бағытты күн 

радиациясының болуы, жауын-шашын, яғни, процеске қолданылатын әсер. 

ықтималдық факторлар айнымалылар уақытының өзгеруінің кездейсоқ 

сипатын көрсетеді. Кейбір жағдайларда жылу желісінің сипаттамасындағы 

кездейсоқ өзгерістерді ықтималдылықты бөлудің қалыпты заңымен жеткілікті 

дәлдікпен сипаттауға болады. 

5) Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің, сондай-ақ процесс 

сапасының көрсеткіштерін бағалау проблемасы. Жылумен жабдықтаудың 

негізгі көрсеткіші объективті және субъективті факторлар әсер ететін 

жылумен жабдықтаудың технологиялық процестерінің жұмысының 

техникалық және экономикалық тиімділігі болып табылады. Жылу жүйесі 

нысандарының жұмыс режиміндегі өзгерістер жылу жүйесінің технологиялық 

жабдықтары тұтынатын электр қуатына әсер етеді. Жылумен жабдықтау 

желісінің қызметін сипаттайтын энергия ағындарының режимдерінің өзгеруі 

жылумен жабдықтауды басқару құрылымында айналымдағы ақпараттық 

ағындарға талап қояды. Сонымен қатар, ақпараттандырудың объектісі ретінде 

ерекшелігі - ағымдағы және ретроспективалық тұрғыда кәсіпорындар 

қызметінің технологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

қамтитын өңделген ақпараттың едәуір көлемінің болуы. 

6) Жабық материалдық ағындардың технологиялық процесінде 

болуымен байланысты қиындықтар. Қазіргі уақытта кеңінен енгізілген 

жылумен жабдықтаудың көптеген технологиялық процестерінде жабық 

материалдық ағындар бар. Ақпараттық тұрғыдан алғанда, қиындық шешілетін 

міндеттердің өзара байланысы арқылы анықталады (ақпарат базасына сәйкес) 

- кейбір тапсырмалардың нәтижелері басқаларына енгізілуі мүмкін. 

7) Физикалық құбылыстардың кинетикасы. Жылу бөлмелерді 

жылытуға екі ілеспе - конвективті және сәулелі жылу алмасу арқылы 

жіберіледі. 
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8) Нысан параметрлерінің таралуы. Ол өлшеу нүктелерінің бір-бірінен 

қашықтығымен сипатталады, сондықтан көліктің кешігуі орын алады, 

нәтижесінде сыртқы температура бірдей болған кезде, көзден әртүрлі 

қашықтықта орналасқан тұтынушылар енді әртүрлі температурамен жылу 

ағындарын ала алады. 

Жылумен жабдықтаушы кәсіпорынның қызметі келесі факторлармен 

бағаланады: 

 жылу желілерінің техникалық жағдайын сақтау сапасы; 

 пайдалану сенімділігі; 

 Emergency апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының сапасы; 

 жылу желілерін салу және ауыстыру сапасы; 

 кәсіпорынның сенімділігін басқару. 
Іс жүзінде кәсіпорынның сапасын бағалау көбіне қиын: өнім (өнім 

немесе қызмет) сапасына, талаптарға сәйкестігі; кәсіпорынды басқарудың 

дұрыстығы мен ашықтығы; бизнес-процестердің жұмысын жақсарту 

жөніндегі іс-шаралар; дұрыс құжаттама; қызметкерлердің құзіреттілігі мен 

қанағаттанушылығы және, ең бастысы, тұтынушылардың қанағаттануы. КСТ 

кешенінде қызметтің ерекшелігіне байланысты қиындықтар бар, бұл кері 

байланыстың болуы: қазандықтарда белгіленген температураға дейін 

қыздырылған жылу тасымалдағыш (су) тасымалданады және жылу 

энергиясын тұтынушыларға таратылады және қалдық температурамен жылу 

энергиясының көзіне оралады. КАЖ кешенінің жұмыс істеуінің негізгі 

мақсаты тұтынушыларды сапалы және сенімді түрде жылумен қамтамасыз 

етуді үнемді түрде қамтамасыз ету болып табылатындығына байланысты, 

экологиялық стандарттардың талаптарына сәйкес, осы мақсатқа жету және 

кәсіпорынның жұмысын бағалау үшін жүйенің болуы қажет. 

Орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелері (DHW) 

басымдықты жанармай мен жабдықтардың бағалары жағдайында 

орталықтандырылмаған жүйелермен, жылу желілерінің құбырларын салуға 

айтарлықтай қаржы жұмсауға және коррозия проблемаларына қарамастан 

бәсекеге қабілетті болғандығын атап өткен жөн. 

Бірлескен жылу және электр энергиясын өндіру ССТ-ны одан да тиімді 

етеді. 

Қоршаған ортаны ластанудан қорғауда және отын үнемдеуде аудандық 

жылу жүйесінің жағымды маңыздылығы атап өтілді. 

Әртүрлі типтегі орталықтандырылған және орталықтандырылмаған 

орталық жылу жүйелерінің, сондай-ақ жылу коллекторлары бар жылу 

сорғылары мен қондырғыларының салыстырмалы сипаттамаларын зерттеу 

және талдау жүргізілді. Зерттеулер көрсеткендей, ең аз капитал салымы SCT, 

одан кейін сұйық және газ тәріздес отынға, жылу сорғыларына арналған 

жергілікті жүйелер қажет. 

Күн жүйелері мен жылу сорғыларын өндірудің заманауи 

технологиялары әр түрлі жылу жүйелеріне негізделген біріктірілген жылумен 

жабдықтау технологиялары одан әрі дамитындығын көрсетеді. 
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Жалпы энергетикалық тұрғыдан алғанда, SCT технологиясын жақсарту 

отын энтальпиясын тереңірек қолдану арқылы жеңілдейді. 

Сонымен қатар, нарықтық процестерді, экологиялық және жоспарлауды 

қатайту орталық жылу жүйесін жақсартуға қойылатын талаптарды 

анықтайды. 

Отандық және шетелдік сарапшылардың еңбектерінде SCT-ті дамытуға 

қойылатын негізгі талаптар олардың технологиялары мен менеджментін 

жетілдіру қажеттілігін ескере отырып тұжырымдалған. Демалыс және жылу 

көлігі жүйесіндегі прогресс келесі жолмен жүруі керек: 

 желілік судың температуралық потенциалын пайдалану дәрежесін 
жоғарылату; 

 зауыттың дайындығы; 

 желілік судың жалпы тұтынылуын шектей отырып, жылыту, желдету 
және ыстық сумен жабдықтауды реттейтін өзара байланысты жүйелерді 

енгізу. 

SCT сенімділігін арттырудың негізгі бағыттары элементтердің 

сенімділігі мен құрылымдық сенімділікті арттыру болып табылады. 

Құрылымдық сенімділікті арттырудың негізгі тәсілдері жобалаудың 

келесі принциптері болып табылады: 

 қуатты жылу тұтынатын жерлерде орналастыру; 

 жылу көздеріндегі мақсатты резервтік жылу қуатын құру; 

 жылу желілері мен жылу көздері арасындағы гидравликалық 

байланыстарды нығайту; 

 ең маңызды жылу магистральдарын жер үстіне төсеу (жер асты 

қабатының сенімділігі коллекторға немесе туннельге тең); 

 тұтынушыларды жылу қуаттылығы 20–50 МВт жылу электр 

станциялары арқылы қосу; 

 жылумен қамтамасыз етудегі үзілістердің саны мен тереңдігін 
азайтуға мүмкіндік беретін автоматтандырылған диспетчерлік басқару жүйесі 

(ASDU) және жылумен жабдықтау процесін басқару (АБЖ ТП) құру; 

 жылу және жылу тұтынатын кәсіпорындардың экономикалық 

механизмін жетілдіру. 

Жылумен жабдықтау кешенінің жалпы және ерекше белгілерін 

талдаудан, кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі үшін басқару теориясының, 

кибернетиканың, ақпараттық технологиялар мен телекоммуникацияның және 

автоматтандырудың заманауи жетістіктерін қолдана отырып, жылумен 

жабдықтау кешені үшін интеграцияланған ақпараттық-аналитикалық басқару 

жүйесін (IIASU) құру және енгізу қажет деген тұжырым жасалады. 

Қазандық агрегаттарының реттеу объектісі ретіндегі ерекшеліктері. 

Қазандық агрегаттар - көптеген реттелетін параметрлер мен реттеуші 

әсерлері бар күрделі автоматты реттеу нысандары. Қазандықтар жылу энергия 

сының суда, буда және бу-су жолындағы металда едәуір жинақталу қабілетіне 

ие. Сонымен, қазандық агрегаттары бу-су жолындағы процестердің 
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айтарлықтай қарқынымен сипатталады. Осылайша, қазандықтың 

барабанындағы су деңгейінің 100 мм төмендеуі, қазандық агрегаттың бу 

шығаруы кезінде, суды беруді тоқтатқанда, 20 сек. 

Қазандықтар коррозияның жоғарылауымен, қайнаған сумен және су 

балғасымен сипатталады. Су балғасы - бұл оның жылдамдығының күрт 

өзгеруімен тамшы сұйықтықта болатын толқындық процесс. Олар жылу 

желілеріндегі айналымның шектеулі деңгейіне байланысты жылыту 

беттеріндегі судың жеткіліксіз жылдамдығынан болады. Қазандықтардың 

қыздыру беттеріндегі жылдамдықтың төмендеуі оның қайнатылуына ықпал 

етеді. Бу көпіршіктерінің пайда болуы және су ағынында одан әрі 

конденсация жылу желілері мен абоненттік орындарға таралатын 

гидравликалық соққылармен бірге жүреді. 

Қазандық агрегатындағы жылу процестерінің ағымының көрсеткіштері 

реттелетін параметрлер болып табылады. Олардың ішінде сыртқы - бу 

шығыны, қазандықтан шыққан кездегі бу қысымы, будың қызып кету 

температурасы және ішкі - қазандықтың барабанындағы су деңгейі, артық ауа 

коэффициенті, пештегі вакуум және т.б. 

Қазандық агрегаттағы процестердің сипаты әсерлердің түріне және 

көлеміне байланысты анықталады: сыртқы - тұтынушыдан, ішкі - отынның 

құрамы мен сапасының өзгеруі, қазандық пешіне берілетін артық ауа, пештің 

сирек кездесуі, ағынды судың өзгеруі. 

Бу қазандығы - бұл бірнеше өзара байланысты және шығыс мөлшері бар 

күрделі динамикалық жүйе. Сонымен бірге реттеуші әсердің негізгі арналары 

бойымен реттеу аймағының бағыты реттеу объектісі - қазандық қондырғысы 

арқылы қосылған тәуелсіз бір тізбекті жүйелерді қолданып реттелетін 

параметрлерді тұрақтандыруға және өзгертуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, қатты отынмен жұмыс істейтін қазандықтарды 

пайдалану кезінде сақтау, отынмен қамтамасыз ету және жанармай дайындау 

кезіндегі экологиялық мәселелерге, сондай-ақ түтін газдарын күл мен 

шлактардан тазартуға ерекше назар аудару керек. Қазандықтар мұржалармен 

жабдықталған, олар дисперсияны қамтамасыз етеді және атмосфераның беткі 

қабатындағы зиянды шығарындылардың шоғырлануын максималды рұқсат 

етілген деңгейге жеткізеді. 

Қазандық қондырғылардың жұмысын талдау көрсеткендей, қазандық 

қондырғыларындағы технологиялық процестер жоғары температура мен 

жылдамдықта жүреді және жоғары класты, жылдамдықты және дәлдікті 

реттеудің техникалық құралдарының қолданылуын анықтайды. 

Бұл автоматика жүйелері аз құрамы бар қазандықтардың сенімділігі мен 

тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Басқару объектісі ретінде жылу сорғы станциялары. 

Су жылыту желілерінде сорғылар белгіленген қысымды ұстап тұру және 

тұтынушыларға қажетті мөлшерде су жеткізу үшін қолданылады. Желілік 

сорғылар жылумен жабдықтау жүйесінде су айналымын жасайды, ал 

макияжды сорғылар судың ағуын қалпына келтіреді және статикалық және 
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динамикалық режимдерде пьезометриялық сызықтардың қажетті деңгейін 

ұстап тұрады. 

Жылумен жабдықтау жүйелеріндегі сорғы қондырғыларының 

жұмысының ерекшелігі тәуліктің, аптаның күні мен жылдың уақытына 

байланысты суды тұтыну кестесінің бұзылуы болып табылады. Сумен 

жабдықтаудың тұрақты көлемін ұстап тұру «шыңы сағатта» қысымның едәуір 

әлсіреуіне, су ағынының жоғарылауына және желідегі қысымның едәуір 

жоғарылауына әкеледі, ал су ағымы төмендеген кезде тұтынушыға барар 

жолда судың жоғалуы орын алады және құбырдың бұзылу ықтималдығы 

артады, яғни. су балғасының пайда болуы. Жылу желілерінің құбырларында 

бұл процесс желілік сорғылар немесе сорғы қосалқы станцияларындағы 

сорғылар кенеттен өшіп қалғанда, сорғылар судың кіріс және шығыс бөлігінде 

толығымен ашық клапандарға қосылып, жергілікті лезде жоғарылайды және 

қысымның төмендеуімен бірге жүреді, бұл құбырлардың бұзылуына әкеледі. 

Бұл себептер сорғы станцияларын автоматтандыру саласындағы өсіп 

келе жатқан оқиғалардың пайда болуына әкеледі. Сонымен қатар, сорғы 

станцияларын пайдалануға белгілі бір талаптар қойылады, олардың негізгілері 

келесі факторлар: 

 жылу жүйесіндегі қысымның жоғары дәлдігін сақтау; 

 станциялардың электрмен жабдықтау кернеуін диагностикалау және 
электр қуатының үзілістерінен кейін станция жұмысын қалпына келтіру; 

 жүйенің барлық датчиктерін диагностикалау және сенсор жұмыс 

істемеген жағдайда станцияның жұмыс істеуін қолдау; 

 басқару тақтасынан датчиктерді калибрлеу; сорғыларды құрғақ 

жүгіруден қорғау; 

 сорғының жұмысының функционалды диагностикасы; 

 бөлінген байланыс арналары бойынша станция жұмысының 

параметрлерін беру мүмкіндігі; 

 басқару панелінен станция жұмысының параметрлерін орнату; 

 станцияның өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
Техникалық қызмет көрсету кезінде станцияның қолмен жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету. 

Сорғы қондырғыларының қызмет ету мерзімін біркелкі дамыту үшін 

ауыстырып қосқыштар. 

Жылу объектілері басқару объектісі ретінде. 

Бақылау объектісі ретінде кешеннің жылу желісі - әртүрлі жылу-

гидравликалық қасиеттері бар кеңістікте таралған элементтері бар күрделі 

динамикалық жүйе, көптеген ерекшеліктері басқа ірі энергетикалық 

жүйелерге тән. 

Жылумен жабдықтау кешенінің жалпы ерекшеліктерінің ішінде 

мыналарды атап өту керек: 

 жылу энергиясын өндіру, тасымалдау, бөлу және тұтыну 

процестерінің уақыт үздіксіздігі; 
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 жылу, ыстық сумен жабдықтау және желдету процестерінің ішкі 
өзара байланысының күрделілігі; 

 жылумен қамтамасыз етудің жылу процестерінің инерциясы; 

 жылу энергиясын және ыстық сумен жабдықтауды, жылумен 

қамтамасыз етудің гидравликалық және жылу режимін тұтынудың 

стационарлық емес процестері; 

 бұзылыстардың стохастикалық сипаты; 

 ауданның геодезиялық белгілері бойынша кешен элементтерінің 
кеңістіктік таралуы; 

 салқындатқыштың жылу желілері мен тораптарында судың ағып 
кетуіне және апатқа сезімталдығының жоғарылауы; 

 жылу тасымалдағыштың тығыздығы, ол желілік суды соруға және 
тұтынушылардың жылу элементтерін толтыруға қысым жасау үшін қосымша 

энергия шығындарын талап етеді; 

 процесс сапасының техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің 

қазіргі мәндерін бағалаудағы проблемалар; 

 басқару цикліне субъектінің тікелей қатысуымен басқарудың 

иерархиялық құрылымдары; 

 кешенді жылумен жабдықтау процестерін жедел басқаруды бір 
уақытта орталықсыздандырумен басқаруды орталықтандырудың жоғары 

деңгейі; 

 кешеннің параметрлері мен режимдері туралы ақпараттың толық 
болмауы және жеткіліксіздігі. 

Келесі ерекшелігі, жылумен жабдықтау кешені белгісіздікпен 

сипатталады: 

 объектінің стационарлық емес параметрлерімен байланысты басқару 
объектісінің моделі; 

 құбырлардың гидравликалық сипаттамасы қызмет мерзіміне 

байланысты; 

 құбырдың жылу оқшаулау жағдайы - оның ылғалдылығынан; 

ғимараттың жылу шығыны - климаттық мәліметтерден және есік пен терезе 

саңылауларынан инфильтрациядан, сондай-ақ бүкіл қала бойынша 

тұтынушылардың шашыраңқы орналасуынан; 

 климаттық фактордың стохастикалық сипатымен және тәулік 

уақытына, аптаның күніне және т.б. тәуелді тұтынылатын жүктеме 

құрылымымен сыртқы бұзылыстар. 

Өндіруші мен тұтынушы арасындағы қарама-қайшылыққа байланысты 

басқару өлшемдері. Өндіруші максималды жылуды ең аз шығынмен шығаруға 

мүдделі, ал тұтынушы өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүдделі. Оның 

мақсаты өз қажеттіліктерін қанағаттандыру, ал жүйелер үшін: 

 жылыту - бөлмедегі температура 22-24 °C; 

 желдету - ауа алмасу және 18–20 °С температура; 
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Ыстық сумен жабдықтау - температура 55-60 °C және қажетті ағын. 

Жылу өндірісін орталықтандыру өндірушіге пайдалы. 

Жылумен жабдықтау кешенінің негізгі ерекшеліктеріне мыналар кіреді: 

кешеннің динамикалық қасиеттері, олар бұзушылықтардың және басқару 

әрекеттерінің тарату арналары арқылы үлкен сыйымды және көліктік 

кідірістермен сипатталады. 

Жылумен жабдықтау кешенінің жұмыс режимі әртүрлі, физикалық мәні 

бойынша: 

Қысым өтетін жолдардағы динамикалық сипаттамалар (ағынды өлшеу) 

және температура бір-бірінен күрт ерекшеленеді. Желідегі су ағыны бірден 

пайда болады. Салқындатқыштың жылдамдығымен анықталатын кең жылу 

желісі арқылы температуралық толқынның өту процесі бірнеше сағатқа 

созылуы мүмкін. 

Жылу желісіндегі қайнаған су. Егер Twl = 130°С (орталық көзден 

жеткізу) басқару клапандарынан немесе автоматты клапандардан өтетін 

судың клапандарымен өтетін болса, онда бұл суды тасымалдайтын құбырдағы 

қысым азаяды, содан кейін судың бір бөлігі қайнайды және құбырдағы су буы 

пайда болады. Бұл құбырдағы су ағынының бұзылуына (бу шанышқысының 

пайда болуы) және циркуляция қосылған кезде су балғасының пайда болуына, 

бөлмелердегі құбырларды, фитингтер мен жылыту құрылғыларын бұзуы 

мүмкін. Сондықтан, қатты қызған суды қысыммен - тасымалданатын судың 

температурасындағы булану қысымынан жоғары құбырлармен тасымалдау 

керек. Жазатайым жағдайлардың алдын алу үшін жұмыс кезінде бұл ережені 

сақтау керек. 

Жоғары жылу сыйымдылығы, масса тығыздығы және судың жақсы 

гигиеналық қасиеттері (егер бар болса) оны жылу жүйелеріндегі жылу 

тасымалдағышқа айналдырады. Алайда, судың басты кемшілігі - оны 0 0С-тан 

төмен температурада құбырларда қатып қалу мүмкіндігі, бұл құбырлардың 

бұзылуына және бұзылуына, сонымен қатар жылумен жабдықтау жүйесінде 

жоғары гидростатикалық қысымның пайда болуына әкелуі мүмкін. 

Жеке, параллель орналасқан байланыстардың инерциялық қасиеттері 

бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Ашық ауаның температуралық 

ауытқуларынан өтетін жылу толқындары ыстыққа төзімді қоршаулар 

(қабырғалар) арқылы көп мөлшерде ылғалды, фазада қалып, баяу жылу 

жоғалту ретінде сипатталуы мүмкін. Қыздырмайтын сыртқы қоршау 

(терезелер) арқылы өтетін жылу толқындары сыртқы температураның 

өзгеруіне бірден әсер етеді және тез жылу жоғалту ретінде сипатталады. 

Зерттеулер S.A. 1961 жылы Чистович жылу шығаруды оңтайлы автоматты 

басқару үшін баяу және жылдам жылу шығынын сараланған есепке алуды 

қамтамасыз ету қажет деп тапты. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, СКЖ-ны басқару кезінде белгілі 

бір уақытта метеорологиялық факторлардың кешенін ғана емес, сонымен 

бірге алдыңғы кезеңдегі метеорологиялық жағдайларды, сонымен бірге 

олардың болашақта мүмкін болатын өзгерістерін де ескеру қажет. 
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ССТ-тің жалпы және ерекше белгілерінен басқа, олар да ерекшеленеді: 

 жылу көзін автоматтандырудың жоғары деңгейі және жылу желілері 

мен тұтынушылардың жылу пункттері үшін автоматика қондырғыларының 

мүлдем жоқтығы; 

 өнімнің өзі емес, оның параметрлері (жылу, температура, қысым) 
тұтынушы жүйелердің - жылу, желдету және ыстық судың талаптарына 

сәйкес келуі керек, басқа құбыр жүйелерінен айырмашылығы жылу желілері 

арқылы тасымалданады; 

 тұтынушылардың негізгі жүктемесі жылу жинау болып табылады, ол 

ғимараттардың жинақталу қабілетінің жоғары болуына байланысты 

параметрлердің өзгеруіне төмен сезімталдықпен сипатталады; 

 жылу тұтынушылары әртүрлі жұмыс жағдайында, олар «нашар» 
немесе «алыстағы» тұтынушыға сәйкес басқаруды талап етеді, ал басқа 

тұтынушылар қажетсіз жылу алады, яғни «еңсеру» режимінде. 

КАЖ құрылымдық ерекшеліктерінің ішінде, КАЖ-ны қала аумағында 

локализациялауды және әдетте, жүйенің көптеген сипаттамаларын 

анықтайтын (бірден үшке дейін) негізгі жылу көздерінің болуын атап өткен 

жөн. 

Жылу желісінің ерекшелігі: 

 негізгі қазандыққа кері желілік суды соруға арналған төрт сорғы 
станциясының орнатылуына себеп болған қазандықты орнату және сақиналық 

сызықтың төменгі нүктесі арасындағы аймақтың геодезиялық белгілерінің 

арасындағы айтарлықтай айырмашылық (46 м.); 

 тоқсандық жылу желілері абоненттердің желіге параллель 

қосылуымен қатар қосылған жеке жылу қондырғыларының санында әртүрлі 

болады. Нәтижесінде, әр тоқсандық желіде жылумен жабдықтаудың жеке 

технологиялық режимі бар, сондықтан әрбір желі жеке басқару алгоритмін 

жасауды қажет етеді. 

Аудандық жылу жүйесінің басты кемшіліктерінің бірі - бақылаудың 

болмауы, жылу жүйесінің әртүрлі бөліктері, жылу желілері және жылу 

пункттері режимінің өзгермеуінен көрінеді. Бұл бір жағынан, 

орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етуді басқарудың оңтайлы 

жүйесінің жоқтығынан, екінші жағынан реттеу, бақылау және есепке алу 

негізінде жылу желілері мен тұтынушыларда автоматтандырылған тарату 

жүйесінің болмауына байланысты болады. 

 

10.3 Басқару объектісі ретінде электрофильтрлер 

Өнеркәсіптік газдарды электростатикалық тұндырғышта электрлік 

тазарту процесінің мақсаты - бөлшектелген бөлшектерді зарядтау және корона 

разрядының біртекті емес электр өрісі күштерінің әсерінен электродтарға 

жинақтау арқылы газдардан (қатты) компоненттерді алу. 
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Шаңды газ ағындарын электрлік тазартуға арналған қондырғы 

электростатикалық тұндырғыштан және жоғары вольтты электрмен 

жабдықтау қондырғысынан тұрады. 

Өнеркәсіптік газдарды электрмен тазарту практикасында көлденең 

плиталардың көп өрісті электростатикалық тұндырғыш қондырғылары 

қолданылады. Электростатикалық тұндырғыштың электр өрістері 

қондырғының құрылымдық жағынан тәуелсіз бөліктері болып табылады және 

олар бір қатарда орналасқан, бір корпуста орналасқан құрылғылар жиынтығы 

ретінде қарастырылады (10.2 сурет). 

Электростатикалық тұндыру өрісі қиманың ауыспалы қатарларынан 

және корона электродтарынан тұрады (10.1 сурет), олар секцияның 

интерэлектродтық саңылауларын құрайды және физикалық процестердің 

өзіндік ерекшелігімен сипатталады. Бұл жағдайда әр өріс бірнеше параллель 

жұмыс бөлімдеріне бөлінеді, олардың саны n = 2a (а корона электродтарының 

қатарларының саны), ал электродтардағы кернеу өрістің U кернеуіне тең, әр 

саңылауға тазартуға кіретін газдар саны (G - газдардың жалпы саны) өріске 

ену) әр бөлімдегі газдардың шаңдылығы өрістің кіретін шаң құрамына тең 

болады. 

Газ тарату торлары қондырғының белсенді аймағында газдың біркелкі 

таралуы үшін электростатикалық тұндырғыштың кірісіне орнатылады. 

Электрстатикалық тұндырғыштың өрістері электрлік қондырғылардың 

көмегімен түзетілген жоғары вольтты токпен қоректенеді, оның негізгі 

элементтері айнымалы ток кернеуі 380/220 В ауыспалы ток кернеуін 100 кВ 

кернеуге, жоғары вольтты түзеткішке және басқару құрылғысына 

айналдырады (10.2 сурет). 

Электростатикалық тұндырғыш өрісінің электродтар кеңістігіндегі 

электродтарға жоғары кернеу тогы қолданылған кезде тәждік разряд пайда 

болып, біртектес емес электр өрісі пайда болады, оның қарқындылығы беру 

кернеуінің мәнін өзгерту арқылы реттеледі. 

1 корпусты электростатикалық тұндырғыш; 2 жақты тарату торы; 3-

электр өрістері; 

4-тұндыру электродтары; 5-корона электродтары. 

 
10.1 сурет - Электростатикалық тұндырғыштың өрістері мен 

электродтарының орналасуы 
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1-жоғары кернеудің көзі; 2-түзеткіш; 3-электростатикалық тұндырғыш; 

4-басқару құрылғысы. 

1 2 3

4

1

 
 

10.2 сурет - Электрофильтр-электрмен жабдықтау жүйесі 

 

Корона электродына жақын тар аймақта оң және теріс иондардың түзілу 

процестері жүреді, электр өрісі күштерінің әсерінен оң иондар корона 

электродына, ал жауын-шашынға теріс иондар түседі.  

Газ ағынын тоқтатылған бөлшектер иондармен зарядталады және электр 

өрісі күштерінің әсерінен электродтарға ауысады және оларға орналасады 

(10.3 сурет), тазартылған газдар электростатикалық тұндырғыштан 

шығарылады. Электродтар мезгіл-мезгіл шайқалады, шаңның қабаты 

жойылып, құлыптаушыға құлайды, ол жерден мезгіл-мезгіл шығарылады. 

Электростатикалық тұндырғыштың жұмысының негізгі көрсеткіші газ 

тазарту дәрежесі (тиімділік немесе шаң жинау коэффициенті) болып 

табылады, оған көптеген факторлар әсер етеді: электр өрісінің кернеуі, 

температура, газ жылдамдығы, газ шаңы және шаңның қасиеттері. 

Электростатикалық тұндырғыштардағы өнеркәсіптік газдарды 

электрмен тазарту процесінің қысқаша сипаттамасы бақылаудың объектісі 

ретінде осы технологиялық процестің келесі ерекшеліктерін атап көрсетуге 

мүмкіндік береді: 

1) Процестердің үздіксіздігі. Кіріс материалдық ағын - бұл өнеркәсіптік 

қондырғылардан тазарту үшін үнемі шығарылатын шаңды газ ағыны, шығыс - 

үнемі шығарылатын тазартылған газ ағыны және электростатикалық 

тұтқалардан мезгіл-мезгіл түсіп кететін шаң. Сонымен қатар, шаң мен 

сублиматтардың бөлшектері бар газдар кезекпен реттелген электростатикалық 

өріс камераларынан өтеді. 

Электр өрісі күштерінің әсерінен электродтарға газ ионизациясының, 

зарядтаудың және шаң бөлшектерін тұндырудың үздіксіз процестері жүреді. 

Жауын-шашын мен корона электродтарын іс жүзінде шайқау кернеуді 

өшірмей және газ беруді тоқтатпай жүзеге асырылады. Электростатикалық 

тұндырғышта жүретін процестердің үздіксіздігі және өрістердің жүйелі 

орналасуы өнеркәсіптік газдарды электрлік тазартуды үздіксіз процесс ретінде 

жіктеуге мүмкіндік береді. 
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1-корона электрод; 2-электрон; 3-иондар; 

4- шаң бөлшектері; 5-жауынды электрод. 

 

10.3 сурет - Ион түзілу механизмі, зарядтау және бөлшектердің 

электростатикалық тұнбаға түсуі 

 

2) Аспалы бөлшектердің зарядталуы, қозғалуы және тұндыру 

процестерін анықтайтын негізгі мәні электростатикалық тұндырғыштың 

электродтаралық кеңістігіндегі біртектес емес электр өрісінің қарқындылығы 

болып табылады, ол электродтар арасындағы түзілуге, қолданылатын 

кернеудің шамасына және тәждің ток күшіне тәуелді болады. Корона тогы, өз 

кезегінде, сызықтық емес ағынның технологиялық параметрлеріне 

байланысты: температура, қысым, ылғалдылық, газ жылдамдығы және 

қасиеттері, шаң бөлшектерінің концентрациясы, дисперсиясы және құрамы. 

Сонымен қатар, корона разрядының сызықтық емес ток-кернеу сипаттамасы 

бар екенін атап өткен жөн. Мұның бәрі электрлік газды тазарту процестерін 

сызықтық емес көпөлшемді процестер класына жатқызуға мүмкіндік береді. 

3) Газ ағынының сандық және сапалық сипаттамаларының кездейсоқ 

ауытқуы, электр режимдерінің өзгеруі, сүзгі сипаттамаларының өзгеруі 

электростатикалық тұндырғыштағы шаң жинау процесінің тұрақтылығы мен 

тұрақсыздығын анықтайды. 

4) Газ ағынының құрамы мен қасиеттері туралы ақпараттың толық 

болмауы газ ағындарының шаңдылығы мен ылғалдылығына, химиялық 

құрамына, шаңның дисперсиясына және электрлік төзімділігіне сенсорлардың 

болмауынан тұрады, олар толық емес ақпаратпен бақылау объектісі ретінде 

газдарды электрмен тазарту процесін сипаттайды. 

5) Электростатикалық тұндырғыштың технологиялық тұрақсыздығы 

және сыну режимдері. Электростатикалық тұндырғыштағы корона разряды - 

бұл тұрақсыз физикалық процесс. Электродтардағы кернеудің 

жоғарылауымен корона тогы ұлғаяды, бұл электродтар арасындағы 

кеңістіктегі электр өрісінің ұлғаюына ықпал етеді. Қандай да бір кернеу 

кезінде электродтар арасындағы газ саңылауының электр өткізгіштігі 
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ұшқынмен, содан кейін доғалық разрядтармен бұзылады (электродтар 

кеңістігінің бұзылуы орын алады), бұл электр газын тазарту процесінің 

нашарлауына әкеледі. Газдарды электростатикалық тұндырғышта 

аэрозольдердің ұсақ бөлшектері көп мөлшерде тазарту кезінде тәж тогының 

нөлге дейін төмендеуі және газдың тазаруының нашарлауымен сипатталатын 

коррозия деп аталатын процесс басталады. Сонымен қатар, электростатикалық 

тұндырғышта теріс иондар мен шаң бөлшектерін жартылай 

бейтараптандырумен және жауын-шашын электродтарынан шаң енуімен 

корона электродтарына қарай жылжитын электродтардан оң иондардың 

шығуы жүретін кері корона процестері пайда болуы мүмкін, нәтижесінде 

разряд саңылауының бұзылу күші төмендейді, жұмыс электростатикалық 

тұндырғыштың кернеуі төмендейді. Сондықтан газды тиімді тазарту үшін 

электростатикалық тұндырғыштағы оңтайлы жұмыс кернеуін сақтау белгілі 

бір қиындықтарға жауап береді. 

Осылайша, бақылау объектісі ретінде шаңды газ ағындарын электрмен 

тазарту процесі сызықтық емес, көп өлшемділік, стохастикалық сипаты, 

сыртқы және ішкі бұзылулардың едәуір деңгейі, шаң мен газ ағынының 

құрамы мен қасиеттері туралы толық емес ақпарат және кіріс пен шығыс 

айнымалылар арасындағы тығыз байланысты. 

Электр газын тазарту процесінің жоғарыда аталған ерекшеліктері 

шаңды жинау процестерін жүргізу жағдайларына, демек, автоматты басқару 

жүйесін синтездеу міндеттеріне қатаң талаптар қояды. 

Қазіргі уақытта газды және газды тазарту процесін технологиялық және 

ауысымдық операторлар бақылауды субъективті талдау негізінде бақылайды 

және шаң жинау процесінің технологиялық регламенттерінде көрсетілген 

газды тазарту дәрежесін әрдайым қамтамасыз етпейтін электр режимін 

таңдауға кіріседі. 

Осылайша, электростатикалық тұндырғышты басқару жүйесі оңтайлы 

газды тазарту режимін қамтамасыз етуі және апаттық режимдерді 

болдырмауы керек - корона электродтарының бұзылуына, газдың 

тазартылуының нашарлауына және тәждің құлыпталуының критикалық 

режимдерінің пайда болуына әкелетін күшті ұшқын мен доғаның алдын алу 

керек, бұл сонымен бірге электростатикалық тұндырғыштың тиімділігін 

төмендетеді. 

 

10.4 Резервуардың басқару объектісі ретіндегі ерекшеліктері 
 

Мұнай сақтау ыдысынан ұшпа фракциялардың булануын оңтайлы 

бақылаудың мақсаты буланудың шығынын азайту болып табылады. 

Резервуарды толтыру, сақтау және босату кезінде пайда болатын физика-

химиялық процестердің ерекшеліктері, басқару объектісі ретінде резервуарға 

қолданылатын жағымсыз әсерлердің сипаты, процестер туралы алынған 

ақпараттың сәйкес еместігі мұнай тасымалдаудың техникалық-экономикалық 
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көрсеткіштеріне әсер етеді. Қарастырылып отырған процестердің 

сипаттамалық сипаттамалары төменде келтірілген. 

1) Көп сатылы. Резервуарда жүретін процестер көп сатылы сипатталады: 

а) бүрку (толтыру). Резервуарға май құю процесі үздіксіз технологиялық 

жұмыс болып табылады, ол мұнайдың үздіксіз ағымында фазаларды бөлу 

және бөлу процестерімен жүреді. Бұл жағдайда мұнай резервуардың түбінен 

сорылады, бұл оның булануынан болатын шығынды едәуір төмендетеді; 

б) тұндыру (сақтау). Резервуарда тұндыру процесінде мұнай фазаларға 

бөлінеді, нәтижесінде ауыр фракциялар түзіліп, көмірсутектердің ұшуы 

салдарынан жеңіл бөліктер көтеріліп, буланып кетеді. Резервуарда тұндыру 

кезінде өндірілген су да пайда болады, содан кейін оны сорып алу керек; 

в) босату. Босату процесі сонымен қатар үздіксіз технологиялық жұмыс 

болып табылады; 

г) бос резервуар. Резервуардағы барлық мұнай айдалғанда және оның ең 

ауыр және жоғары парафинді фракциялары түбінде қалады. 

2) мұнайдың құрамы мен қасиеттері туралы толық емес ақпарат. Мұнай 

құрамындағы барлық өзгерістер, сондай-ақ дайын өнім туралы толық және 

уақтылы ақпарат бере алатын зат құрамының көп компонентті 

анализаторларының болмауы ақпарат тасушыларының құрамы туралы 

ақпаратты шектейді және процесті оңтайландыруға елеулі кедергі болып 

табылады. Сондықтан, бақылау жүйесі алған толық емес ақпаратпен 

қанағаттанарлық өндірістік жұмысты қамтамасыз ететін технологиялық 

процестерді оңтайлы басқарудың осындай әдістерін жасау өте маңызды. 

3) Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің, сондай-ақ процесс 

сапасының көрсеткіштерін бағалау проблемасы. Мұнай резервуарда үнемі 

буланып кететіндіктен, техникалық және экономикалық көрсеткіштердің 

ағымдағы мәндерін өлшеу немесе есептеу кезінде айтарлықтай қиындықтар 

туындайды. Сонымен қатар, резервуардағы майды ұзақ уақыт сақтау кезінде 

буланумен қатар су мен парафин фракцияларының жауын-шашындары да 

болады. Бұл, ең алдымен, мұнайдың сипаттамалары, өнім сапасы, энергияны 

тұтыну, сондай-ақ басқа да шамалар арасындағы сәйкестікті белгілеу арқылы 

анықталатын өндіріс құны сияқты көрсеткіштерге қатысты. 

4) Физикалық және химиялық құбылыстардың кинетикасы. 

Резервуарда мұнай құрамдас бөліктерін фракцияларға үнемі бөліп 

отырады. Ауыр фракциялар орналасады, өкпелер көтеріліп, содан кейін 

буланады. Резервуардың биіктігі бойымен фазалардың таралуы 10.4 суретте 

көрсетілген. 

Булану процесінде алдымен жеңіл фракциялар буланып кетеді, 

нәтижесінде сұйық фаза біртіндеп ауырлай бастайды. 

Қалыпты жағдайда, резервуар жабық ыдыс болып табылады және 

ондағы булану процестері жабық контейнердегі булану заңына сәйкес келеді. 

Су қоймаларынан атмосфераға шығарылатын көмірсутектердің мөлшері 

көбінесе олардағы бу-ауа қоспасының температуралық ауытқуының 

амплитудасына байланысты. 
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Егер сұйықтың үстіңгі жағында жабық ыдыста бос орын болса, онда ол 

біртіндеп осы сұйық буларымен қанықтырылады. Физикалық тұрғыдан 

алғанда, сұйық және бу фазалары арасындағы масса алмасу процесі, яғни. 

материяның бір фазадан екінші фазаға ауысуы. Заттың екі фазада ауысуы 

молекулалық және конвективті диффузия (ену) арқылы жүреді. Молекулалық 

диффузияда молекулалар сұйықтықтан буға (булануға) немесе булардан 

сұйыққа өтеді (конденсация). Конвективті диффузияда заттардың қозғалмалы 

бөлшектері жылулық әсерге байланысты жүреді. Қарқынды араластыру 

жүретін әр фазада заттардың ауысуы негізінен конвективті диффузияға 

байланысты жүзеге асырылады. 

 
 

10.4 сурет - Мұнай фазаларын резервуардың биіктігі бойынша 

фракцияларға бөлу 

 

Сұйық және бу фазаларының арасында бөлінетін зат 

концентрациясының күрт өзгеруімен сипатталатын шекара қабаты болады. 

Шекаралық қабат аймағында зат бір мезгілде конвективті және молекулалық 

диффузия арқылы тасымалданады, және олар интерфейске жақындаған сайын 

конвективті ағындар азаяды және молекулалық диффузияның рөлі артады. 

Тұрақты күй процесінде фазаның шекарасында екі фазаның 

концентрациялары арасындағы тепе-теңдік байқалады. Булану процесі уақыт 

өте келе жүреді, сондықтан тепе-теңдік күйіне бірден емес, біртіндеп қол 

жеткізіледі. 

5) Нысан параметрлерінің таралуы. Ол өлшеу нүктелерінің бір-бірінен 

қашықтығымен сипатталады, яғни негізгі технологиялық айнымалылар уақыт 

бойынша да, кеңістікте де өзгереді. Резервуардағы майдың қысымы неғұрлым 

жоғары болса, өлшенген нүкте майдың ең жоғарғы деңгейінен төмен болады, 

және, керісінше, температура. Мұнай өнімдерінің бетіне жақын булардың 

шоғырлануы қаныққан булардың концентрациясына тең, ал шатырға 

шығарылған кезде ол үнемі төмендейді. 

Резервуардағы майдан бөлінетін булардың массалық берілу 

жылдамдығы ашық жерлерде майды буландыру процесінен айтарлықтай 
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ерекшеленеді, өйткені герметикалық ыдыстың газ кеңістігіндегі 

фракциялардың парциалды қысымы уақытында асимптотикалық түрде 

қанықтыру қысымына түседі. Беттің концентрациясының жер бетіне жақын 

және одан алыс болуы арасындағы айырмашылық біртіндеп азаяды, бұл масса 

беру жылдамдығының төмендеуіне және кейбір жағдайларда сұйық пен 

булардың арасындағы динамикалық тепе-теңдіктің орнауына әкеледі. Бұл 

құбылыс мұнайдың уақыт пен кеңістіктегі өзгермелі құрамы бар көп 

компонентті орта болғандығымен қиындайды. Сұйық фазада еріген газ 

компоненттері болады, олар сыртқы жағдайлар өзгерген кезде шығады. 

6) Модельдеу модельдерін құрудағы қиындықтар. Заманауи модельдеу 

модельдерін құру үшін резервуарларда масса алмасу процестерінің 

математикалық модельдерін жасау және нақтылау қажет. Негізінен, ақпарат 

жинақтау процесі жүреді, ал алынған эмпирикалық және жартылай 

эмпирикалық (жылу және масса алмасу заңдары негізінде) модельдер 

толықтырылып, нақтылануы керек, өйткені жаңа эксперименттік мәліметтер 

жинақталған, модельдік және табиғи жағдайларда алынған. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1) Басқару объектісі ретінде металлургиялық пеш. 

2) Металлургиялық пештерді жіктеудің негізгі белгілері. 

3) Металлургиялық пешті өндірістік нысандардың жалпы санынан 

қандай ерекшеліктері бар? 

4) Гидрометаллургиялық процестердің сипаттамалары мен 

ерекшеліктері. 

5) Электр жүйесі дегеніміз не? 

6) Басқару объектісі ретіндегі жылудың ерекшеліктері. 

7) қазандық агрегаты реттеу объектісі ретінде. 

8) Су жылыту желілерінде сорғыны қолданудың мәні неде? 

9) Жылу желісі бақылау объектісі ретінде және жылумен жабдықтаудың 

ерекшеліктері. 

10) Жылумен жабдықтаушы компанияның қызметін қандай факторлар 

бағалайды? 

11) Өндірістік газдарды электрмен тазарту процесінің негізгі мақсаты? 

12) Металлургиялық газдарды электрмен тазарту процесін сипаттаңыз. 

13) Басқару объектісі ретінде майды сақтайтын резервуар. 

 

 

11 Басқаруды автоматтандыру тарихы 

 

Автоматика пайда болуының негізі ретінде әлемдік технологиялардың 

дамуы. 

Процестерді автоматтандыру төменде келтірілген ақпараттық, ғылыми, 

өндірістік және ғылыми-технологиялық революциялардың дамуымен бірге 

пайда болды және дамуда. 
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Ақпараттық революция: 

 алғашқы революция жазудың ойлап табуына байланысты болды 

(сөйлеудің керемет белгісі), ол сапалы және сандық секіріске әкелді. Білімді 

ұрпақтан-ұрпаққа беруге мүмкіндік болды. Жазу біздің дәуірімізге дейінгі 4-

мыңжылдықтың соңында пайда болды деп саналады. ежелгі Шумер елінде 

(Месопотамияда); 

 екінші ғасыр (16 ғасырдың ортасы) өнеркәсіптік қоғамды, мәдениетті 

және қызметті ұйымдастыруды түбегейлі өзгерткен полиграфия өнертабысы 

нәтижесінде туындады; үшінші (19 ғасырдың аяғы) электр энергиясын ойлап 

табуға байланысты болды, соның арқасында телеграф, телефон, радио пайда 

болды, бұл кез-келген көлемде ақпаратты жылдам жіберуге және жинақтауға 

мүмкіндік берді; төртінші (ХХ ғасырдың 70-ші ж.ж.) микропроцессорлық 

технологияны ойлап табумен және ақпараттық байланыс құруға мүмкіндік 

беретін дербес компьютердің пайда болуымен байланысты. 

Әлемдік ғылыми төңкеріс: 

1) Аристотель - VI - IV ғасырлар. Б.з.д. е. 

2) Ньютон - XVI - XVIII ғғ. 

3) Эйнштейн - XIX - XX ғғ. «Негіздерді шайқаңыз.» 

Синергетика тарихи дамып келе жатқан сызықтық емес жүйелерді 

түсінуде және түсіндіруде жетекші әдістемелік тұжырымдамаға айналды. 

Неолиттік революция. 

Неолит (жаңа - жаңа, лит - тас) - жаңа тас дәуірі (б.э.д. 5-3 мың жыл), 

иеліктен (жинау, аң аулау) өндіруге (ауылшаруашылығы, мал шаруашылығы) 

ауысу уақыты. Технология мен өндіріс формасындағы елеулі өзгерістер. 

Өнеркәсіптік революция. 

Алғашқы өнеркәсіптік революция 18-ші ғасырдың екінші жартысында 

бу қозғалтқыштары пайда болғаннан кейін басталды, бұл қол еңбегінен 

машиналық жұмысқа ауысуға және өндірісті механикаландыру үшін су мен 

будың қуатын пайдалануға мүмкіндік берді. 

Екінші өнеркәсіптік революция электр энергиясын конвейерлік өндіріс 

үшін пайдаланды. 

Үшіншісі - 20 ғасырдың екінші жартысында цифрлық компьютерлерді 

құрудан басталды және электроника мен ақпараттық технологияны қолдану 

арқылы өндірісті автоматтандырудың дамуына әкелді. 

Төртінші өнеркәсіптік революция үшіншіге негізделген - ХХ ғасырдың 

ортасынан бастап цифрлық революция өмірдің барлық саласында жүрді. 

Технология біріктіріліп, физикалық, цифрлық және биологиялық әлемнің 

шекаралары жойылады. 

Ғылыми-технологиялық революция. 

1) 18 ғасырдың аяғы - 19 ғасырдың басы - ғылыми негізде қол еңбегінен 

машинажасауға көшу. 

2) XIX XIX ғасырдың аяғы - ХХ ғасырдың басы. Өндірістің 

энергетикалық негізін өзгерту, өндірісті автоматтандыру. 
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3) XX ХХ ғасырдың ортасы - ғылыми негізде өндірісті техникалық 

дамыту, интеграцияланған автоматтандыру. 

4) ХХ ғасырдың соңғы онжылдықтары. - электроника негізінде өндіріс 

технологиясын қайта құру, биотехнологияны қолдану, ақпараттық 

технологияны дамыту. 

Жоғарыда келтірілген төңкерістерді талдаудан әлемдік технологияның 

дамуы үш бағытта жүретіндігі көрінеді: 

1) Адамды ауыр физикалық еңбектен босататын қозғалтқыш 

машиналарын жасау (су, жел, бу, дизель және электр). 

2) Станоктар жасау, яғни. әртүрлі мақсаттағы станоктар мен 

технологиялық жабдықтар. 

3) Өндірістік процестерді басқаруға және басқаруға арналған машиналар 

жасау. Бұл бағыттың дамуы машина қозғалтқыштарын, пулеметтер мен 

күрделі технологиялық процестерді сенімді, дәл және жылдам басқару 

қажеттілігімен туындады. 

Автоматтандыру процесі бізге көрінгеннен әлдеқайда ертерек басталды: 

автоматика іс жүзінде өндіріс пайда болуымен бірден пайда болды, ал 

өндірістің өзі соншама уақыт бұрын болған, оны ешкім нақты айта алмайды. 

Біз өздігінен жұмыс істейтін құрылғылардың пайда болуын қарастыра 

бастаймыз. 

Өздігінен жұмыс істейтін құрылғылар - заманауи автоматты 

машиналардың прототиптері - ежелгі уақытта пайда болды. Алайда, шағын 

қолөнер және жартылай қолөнер өндірісі жағдайында, 18 ғасырға дейін олар 

іс жүзінде қолданыла алмады және ойын-сауық ойыншықтары ретінде ежелгі 

шеберлердің жоғары шеберлігі туралы куәландырды. 

Жоғары дәлдіктегі тетіктерді жасаушылар, ең алдымен сағаттар, басқару 

құрылғыларын құру қажеттілігін бірінші болып кездестірді. Тіпті өте 

кішкентай бұзылулар, бірақ үздіксіз әрекет ете отырып, жинақталу, сайып 

келгенде, қалыпты жағдайдан ауытқуға алып келеді, дәлдік жағдайында жол 

берілмейді. Оларға тек конструктивті әдістермен қарсы тұру әрдайым мүмкін 

болмады, мысалы, бөлшектерді өңдеу дәлдігі мен тазалығын арттыру, 

олардың массасын көбейту немесе пайдалы әрекеттерді арттыру. Дәлдікті 

арттыру үшін реттегіштер сағаттарға енгізіле бастады. Біздің дәуіріміздің 

басында арабтар, мысалы, деңгейді бақылау үшін су сағатын қамтамасыз етті. 

Автоматты құрылғыларда кері байланысты қолданудың алғашқы 

мысалы - жүзу деңгейін басқару. Мұндай реттегіш біздің дәуірімізге дейінгі II 

ғасырда салынған Александрия ғалымы Ктезибийдің сағаттарында 

қолданылған.  
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11.1 сурет – Ктезибийдің су сағаттары 

 

Жоғарғы резервуардан су 2, 2-қабатпен жабылған саңылау арқылы, 3 

резервуарға түседі, ол жерден өлшеу саңылауынан 4 резервуарға ағып 

шығады (төменгі ыдыс) 5. Резервуар толып жатқанда, 6-қабат 7-дегі уақыт 

көрсеткішін көтереді. Шындығында сағат Ктезизияда неғұрлым күрделі 

құрылғы болды. Факт мынада: ежелгі Римде күндізгі жарықтың ұзақтығы, 

жыл уақытына байланысты анықталатындай, ұзақтығы әр түрлі болатын 12 

күндізгі және түнгі 12 сағат болған. Сондықтан, осы сағатта теру базада 

суретте көрсетілмеген қосымша су механизмінің көмегімен жылына бір рет 

айналатын 8 айналатын барабанға қолданылды. 

Бұл жағдайда екі автоматты құрылғы қолданылды: 

 резервуардағы су деңгейінің өзгермелі реттегіші; 

 уақытқа пропорционалды жетектегі су деңгейін өлшейтін су 

интеграторы. 

Алғашқы автоматты практикалық құрылғыны 1657 жылы Гюйгенс 

ойлап тапқан - сағат жұмысының жылдамдығын тұрақтандыратын маятник 

түріндегі автоматты реттегіш. 

Реттеушілердің құрылысына себеп болған тағы бір себеп - бұл 

дәлдікпен ғана емес, көбінесе жүйенің жұмыс қабілеттілігі жоғалған осындай 

күшті кедергілер жағдайында процестерді басқару қажеттілігі. Мұндай 

жағдайлардың реттегіштері ретінде орта ғасырларда су диірмендерінің 

жылдамдығы үшін қолданылатын центрифугалық маятниктің жылдамдық 

тепе-теңдіктерін қарастыруға болады. 

Техникалық төңкеріс тарихта алғаш рет адам өмірінің барлық 

салаларына айқын және айқын әсер етті. Бұл үлкен машина төңкерісінің 

бастауы иіру және тоқу машиналарын - өндіріске кеңінен қолданылған 

алғашқы машиналарды құрумен байланысты болды. Бұл машиналар барлық 

кейінгі машиналар мен механизмдердің прототипі болды деп айта аламыз, 

сондықтан олардың өнертабысы маңыздылығы бойынша тоқыма мен иірудің 
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тар шеңберінен асып кетті. Бір жағынан, оның пайда болуы қазіргі әлемнің 

пайда болуын бейнелейді. 

Алғашқы автоматты өнеркәсіптік құрылғылар: 

1) атақты ресейлік механик және өнертапқыш Н.И. әзірлеген бу 

қазандығының қуат реттегіші. Ползунов 1765 ж. Барнаул механикалық 

зауытында бу поршеньді қозғалтқыштың бу қазандығындағы судың деңгейін 

ұстап тұру үшін пайдаланылды; 

2) тұрақты жылдамдықты ұстап тұру үшін қолданылатын бу 

қозғалтқышының центрифугалық жылдамдықты реттегішін 1784 жылы 

ағылшын механигі Джеймс Уотт ойлап тапты. 

Бұл контроллерлердің жұмыс принципі бірдей болды: олар белгілі бір 

диапазондағы физикалық параметрдің берілген мәнін қолдамайды, сондықтан 

қазіргі кезде кеңінен қолданылатын бұл реттеу принципі Ползунов-Ватт 

принципі деп аталады. 

Алғашқы өнеркәсіптік контроллерлер қатарына 1808 жылы Жаккард 

құрастырған тұтқалармен қамтамасыз етудің алғашқы бағдарламалық басқару 

құрылғысы кіреді. Ол кілемдердегі өрнектерді көбейту үшін қолданылған. 

Бұл реттегіштер: 

 станоктардың, машиналар мен механизмдердің жетектері үшін 

механикалық энергияның негізгі көздері; 

 реттеуші принциптер мен реттеушілердің өнертабыстарының 

ағымына жол ашты. 

Электр энергиясының механикалық көздерінің - тікелей және айнымалы 

токтың электр машиналарының генераторлары (динамо машиналары, 

ауыстырғыштар) және электр қозғалтқыштарының пайда болуымен 

орталықтан энергия өндіруге, оны айтарлықтай қашықтыққа өткізуге және 

тұтыну орындарында сараланған пайдалануға мүмкіндік туды. Содан кейін 

генераторлардың кернеуді автоматты түрде тұрақтандыру қажеттілігі 

туындады, онсыз оларды өндірістік қолдану шектелді. ХХ ғасырдың басынан 

бастап кернеу реттегіштері ойлап табылғаннан кейін. өндірістік жабдықтарды 

жүргізу үшін электр энергиясы қолданыла бастады. Бу қозғалтқыштарымен 

қатар, энергиясы беріліс біліктері мен белдік берілістерімен машиналарға 

таратылады, электр жетегі біртіндеп таралады, ол алдымен қозғалтқыштарды 

айналдыруға арналған бу қозғалтқыштарын жіберді, содан кейін жеке 

қолдануды алды, яғни машиналар жеке электр қозғалтқыштарымен 

жабдықтала бастады. 

20-жылдары орталық беріліс қорабынан жеке адамға ауысу. 20 ғасыр 

өңдеу технологиясын жақсарту және экономикалық тиімділікті арттыру 

мүмкіндіктері өте кең. Жеке электр жетегінің қарапайымдылығы мен 

сенімділігі машиналардың энергиясын ғана емес, оларды басқаруды да 

механикаландыруға мүмкіндік берді. Осы негізде әр түрлі автомат 

машиналары, көп позициялы агрегаттар және автоматты желілер пайда болды 

және дамыды. 30-жылдары автоматтандырылған электр жетегін кеңінен 

қолдану. 20 ғасыр көптеген өндірістерді механикаландыруға ықпал етіп қана 
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қоймай, іс жүзінде өндірісті заманауи автоматтандырудың негізін қалады. 

Содан кейін «өндірісті автоматтандыру» термині пайда болды. 

60-жылдардан бастап ХІХ ғасыр темір жолдардың қарқынды дамуына 

байланысты теміржол көлігін автоматтандыру қажеттілігі және ең алдымен 

пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жылдамдықты 

басқарудың автоматты құрылғыларын құру қажеттілігі айқын болды. Ресейде 

бұл бағыттағы алғашқы өнертабыстардың бірі инженер-механик С.Праустың 

(1868) автоматты жылдамдық индикаторы және инженер В.Залман және поезд 

жасаған пойыздың жылдамдығын, оның келу уақытын, тоқтау уақытын, кету 

уақытын және орналасқан жерін автоматты түрде тіркеуге арналған құрылғы 

болды. механик О.Графтио (1878). 1892 жылы Мәскеу-Брест темір жолында 

«пойыздарды механикалық басқару» бөлімі болғандығы теміржол көлігі 

тәжірибесінде автоматты құрылғылардың таралу деңгейінің дәлелі болып 

табылады. 

Өнеркәсіптік революция өндірісті механикаландыруға, ең алдымен иіру, 

тоқу, металл және ағаш өңдеу үшін қажетті жағдай жасады. К.Маркс бұл 

процесте технологиялық прогрестің түбегейлі жаңа бағытын көрді және жеке 

машиналарды қолданудан басқарудың саналы функциялары адамның артында 

қалатын «машиналардың автоматты жүйесіне» көшуді ұсынды: адам өндіріс 

процесінің қасында өзінің бақылаушысы және реттеушісі болады. Бұл 

кезеңдегі ең маңызды өнертабыстар орыс механигі И.И.Пользуновтың бу 

қазандығының автоматты реттегішінің (1765 ж.) Және ағылшын қозғалтқышы 

Дж. Ватттың қозғалтқыштың, машиналар мен механизмдердің механикалық 

энергиясының негізгі көзіне айналған бу қозғалтқышының жылдамдықты 

реттегішінің (1784 ж.) Өнертабыстары болды.  

Осы кезден бастап парник технологиясы мен басқару теориясын 

қолданудың алғашқы нысаны болды ол өздігінен жұмыс жасай алмады, «өзін-

өзі тегістеу» болмаған. Оның қолайсыз динамикалық қасиеттері көбінесе оған 

қосылған реттегіш дизайнер ойлағандай әрекет етпеді, машинаны «шайқады» 

немесе тіпті оны басқара алмайтын болып шықты. Мұның бәрі, әрине, 

теориялық зерттеулерге түрткі болды. 

Үш іргелі еңбек проблемаға көзқарасты және зерттеу әдістемесінде 

түбегейлі өзгеріс енгізді және негізінен менеджменттің жаңа ғылымының 

негіздерін ашады. 

Бұл Дж.Максвеллдің «Реттеушілер туралы» (1866) және И. А. 

Вышнеградскийдің «Реттеушілердің жалпы теориясы туралы» (1876) және 

«Тікелей әрекетті реттеушілер туралы» (1877) еңбектері. 

Максвелл және Вишнеградский алғаш рет паровозды және реттегішті 

біртұтас динамикалық жүйе ретінде қарастырды, бұл әр түрлі жүйелерді 

жұмыс принципі мен дизайны негізінде зерттеу әдістемесін жасауға, 

тұрақтылық теориясының негізін құруға және бірқатар маңызды жалпы 

заңдылықтарды орнатуға мүмкіндік берді (кері байланыс принципі бойынша). 

Бұл кезде ерекше маңызды роль Вышнеградскийдің Санкт-Петербург 

технологиялық институтында профессордың «Тікелей әрекет ететін 
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реттегіштер туралы» (1877) жұмысы атқарды. Бұл жұмыста бу қозғалтқышы 

мен Ватт реттегішінің сипаттамаларына егжей-тегжейлі талдау жасалды, 

машинаның жұмыс динамикасы анықталды және жұмыс кезінде реттеуші мен 

машина біртұтас жүйені құрайтыны дәлелденді. Бұл жұмыс терең инженерлік 

тәсілмен, сол жылдардағы технология үшін маңызды нысандарды 

қарастырумен ерекшеленді және құнды практикалық ұсыныстардан басқа, 

реттеудің сапасын зерттеудің бірқатар заманауи әдістерінің шығу тегі 

(тұрақтылық пен тамырлардың таралуы диаграммалары, тұрақтылық пен 

монотондылық аудандарын анықтау және т.б.) болды. 

Сондықтан, замандастар Вышнеградскийді автоматты басқару (реттеу) 

теориясының негізін қалаушы деп санады. 

Ол кезде Максвеллдің жұмысы байқаусызда қалды, өйткені ол көптеген 

инженерлер үшін аз қызығушылық тудыратын нәрсе деп санады (телескопты 

басқаратын механизм), пайдалы практикалық қорытынды жасамады және сол 

кездегі өндірістік машиналарға іс жүзінде жарамсыз болып саналған 

реттегіштерді (астатикалық) ұсынды. Оның рөлі кейінірек автоматты басқару 

теориясы (АБТ) дербес пәнге айналған кезде бағаланды. 

Жұмыстың теориялық негіздерін құруға және автоматты реттегіштерді 

есептеуге арналған алғашқы теориялық жұмыстардың бірі орыс математигі П. 

Осы ғалымдармен қатар АБТ-ның дамуына үлкен үлес қосқан словак 

инженері және ғалымы, ұзын құбырды реттеу процесіне әсерін ескере отырып, 

бу және гидравликалық турбиналарды реттеудің тұрақтылығы мәселелерін 

зерттеді. Стодоланың өтініші бойынша детерминанттың тұрақтылық 

критерийін жасаған Хурвиц (детерминант - лат.: «Детерминант» - анықтау). 

Сипаттамалық теңдеудің және орнықтылықтың түбірлерінің орналасуын 

бағалау алгоритмін жасаған Гаусс (Максвеллдің ұсынысы бойынша). 

1892 жылы А.М. Ляпунов «Қозғалыс тұрақтылығының жалпы мәселесі» 

атты еңбегін жариялады, онда ол реттеудің тұрақтылығы мәселелерін шешу 

мүмкіндігін дәлелдеді. Автоматиканың дамуына орыстың ғалымдары 

Циолковский мен Жуковскийдің еңбектері үлкен үлес қосты. Н.И. Жуковский 

«Қозғалыс күші туралы» еңбектің және ұзын құбырлардағы процестерді 

сипаттайтын, реттегіштердегі құрғақ үйкелістің әсерін зерттейтін және 

ақырлы теңдеулерді қолдана отырып импульсті реттеудің кейбір процестерін 

зерттеген «Машина соққыларын басқару теориясы» (1909) алғашқы орыс 

оқулығының авторы. айырмашылықтар. 

 

11.1 Бұрынғы КСРО-да автоматтандыруды дамыту 

 

Бұрынғы КСРО республикаларында автоматиканың теориялық және 

қолданбалы мәселелері бойынша жұмыстар айтарлықтай дамыды. Негізгі 

жұмыстар И.Н. Вознесенский, А.А. Андронов, И.М. Крылов, А.Н. 

Колмогоров, А.В. Михайлов, В.Н. Петров, Л.С. Понтрягин, А.А. Фельдбаум, 

В.В. Солодовников, А.Г. Бутковский және т.б. орындалды. Бұл жұмыстар 
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басқару теориясының бірқатар жетекші салаларында ғылымның басымдығын 

белгілеуге ықпал етті. 

Ғылымды дамыту техника мен өнеркәсіпте, оның ішінде металлургия 

мен химия өнеркәсібінде автоматты басқаруды кеңінен енгізуге мүмкіндік 

берді. 

КСРО қара металлургия процестерін автоматтандыру жөніндегі 

жұмыстардың басталуын мартен пешінің жылу режимін реттеу жүйелері 

әзірленген және енгізілген кезде жиырмасыншы ғасырдың отызыншы 

жылдарының соңына жатқызу керек. 

КСРО-да өндірістік процестерді басқарудың және реттеудің 

автоматтандырылған құралдарын игеру ауыр өнеркәсіп пен машина жасауды 

құрумен бір мезгілде басталды және өндірісті индустрияландыру мен 

механикаландыру туралы Кеңес Үкіметінің шешімдеріне сәйкес жүргізілді. 

1930 жылы Г. М. Кржижановскийдің бастамасымен КСРО Халық 

шаруашылығы Жоғары Кеңесінің Басэнергоорталығында (ВСНХ) 

энергетикадағы автоматтандыру бойынша жұмыстарды басқару үшін 

автоматика жөніндегі комитет құрылды. 1932 жылы Бүкілодақтық электр 

техникалық бірлестіктің (ДЭО) басқармасында электр өнеркәсібі зауыттарын 

Автоматтандыру және механикаландыру бюросы құрылды. Ауыр, жеңіл және 

тамақ өнеркәсібінде автоматтандырылған жабдықтарды қолдану басталды, 

көлік автоматикасы жетілдірілді. Арнайы машина жасауда жекелеген 

автоматтармен қатар мәжбүрлі қозғалыс ырғағы бар конвейерлер іске 

қосылды. Бақылау және реттеу аспаптарын өндіру және монтаждау бойынша 

нақты индустрияның Бүкілодақтық бірлестігі ұйымдастырылды. 

Энергетика, металлургия, химия, машина жасау, коммуналдық 

шаруашылық ғылыми-зерттеу институттарында автоматика зертханалары 

құрылды. Оны қолдану перспективалары бойынша салалық және 

бүкілодақтық кеңестер мен конференциялар өткізілді. Әртүрлі әлеуметтік 

жағдайларда өнеркәсіпті дамыту үшін өндірісті автоматтандыру мәнін 

техникалық-экономикалық зерттеу басталды. 1935 жылы КСРО ҒА осы 

саладағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіру және жалпылау үшін 

телемеханика және автоматика комиссиясы жұмыс істей бастады. 

«Автоматика және телемеханика» журналын басып шығару басталды. 

1936 жылы Хардер (АҚШ) автоматизацияны «өндірістік процестің 

жекелеген кезеңдерінің арасындағы бөлшектермен автоматты 

манипуляциялау» ретінде анықтады. Шамасы, алдымен бұл термин 

станоктарды автоматты тарату және материалдарды дайындау жабдығымен 

байланыстыруды білдіреді. Кейінірек Хардер бұл терминнің мәнін өндірістік 

процестің әрбір операциясына таратады. 

Жоғары экономикалық тиімділік, технологиялық мақсаттылық және жиі 

пайдалану қажеттілігі өнеркәсіпте, көлікте, байланыс техникасында, саудада 

және қызмет көрсетудің түрлі салаларында автоматтандырудың кең 

таралуына ықпал етті. Оның негізгі алғышарттары: экономикалық 

ресурстарды – энергияны, шикізатты, жабдықтарды, жұмыс күшін және 
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капитал салымдарын неғұрлым тиімді пайдалану. Бұл ретте шығарылатын 

өнімнің сапасы жақсарады және біртектілігі қамтамасыз етіледі, қондырғылар 

мен құрылыстарды пайдалану сенімділігі артады. 

50-ші жылдары КСРО халық шаруашылығы саласының елеулі үлес 

салмағы бар барлық салаларға АП енгізіле бастаған кезең болды. Машина 

жасауда – тракторлар, автомобильдер және ауыл шаруашылығы машиналары 

өндірісінде-автоматты желілер іске қосылды; автомобиль қозғалтқыштарына 

арналған поршеньдерді шығаратын автоматтандырылған зауыт жұмыс істей 

бастады. ГЭС агрегаттарын автоматты басқаруға көшіру аяқталды, олардың 

көпшілігі толығымен автоматтандырылды. Ірі ЖЭО-да қазандық цехтары 

автоматтандырылды. Металлургия өнеркәсібінде шойынның 95% - ға жуығы 

және болаттың 90% - ы автоматтандырылған пештерде балқытылды; алғашқы 

автоматтандырылған илектеу орнақтары пайдалануға енгізілді. Мұнай өңдеу 

кәсіпорындарындағы автоматты қондырғылар іске қосылды. Газ құбырларын 

телемеханикалық басқару жүзеге асырылды. Көптеген сумен жабдықтау 

жүйелері автоматтандырылды. Автоматты бетон зауыттары жұмыс істей 

бастады. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі өнімді өлшеп орау, мөлшерлеу және 

бөлшектеп өлшеу үшін автоматтар мен жартылай автоматтармен және 

өнімдерді өндіретін автоматты желілермен кеңінен жарақтандырыла бастады. 

Автоматтандырылған жабдықтар паркі 1953 жылы 1940 жылмен 

салыстырғанда 10 есе өсті. Металл өңдеу өнеркәсібінде бағдарламалық 

басқарылатын станоктар пайда болды. Жаппай өнім өндіру үшін роторлық 

автоматты желілер қолданылды. Жарылыс қаупі бар химиялық өндірістерде 

процестерді телемеханикалық басқару кеңінен таралған. 

 

11.2 Қазақстанда автоматтандыруды дамыту 

 

Қазақстанда басқару теориясы көрнекті ғалым А.А. Әшімовтың мектебі 

негізінде дамыды. Ол 1937 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Көктерек 

ауданы Бірлік ауылында дүниеге келген. 1945 ж. бастап Қазақ темір жолының 

Шу станциясындағы орта мектепте өте жақсы оқыды, 1954ж. Қазақ 

политехникалық институтының металлургия факультетіне түседі. Ленин 

атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті «Металлургия процестерін 

автоматтандыру» мамандығы бойынша студенттік жылдар оның ғылыми 

жұмысқа бейімділігін, адамзат қатынастарының философиялық және 

гуманитарлық мәселелерін тануды анықтады,бұл өз уақытында Ресейден 

Қазақстанға ғылым мен ғылыми интеллигенцияның қалыптасуы үшін келген 

институттың көрнекті ғалымдары атап өтті. 1960 жылы институтты үздік 

бітіріп, аспирантурада оқуын жалғастыру үшін ұсынылды. 1963 ж. А. Әшімов 

Мәскеу болат және қорытпалар институтының аспирантурасын бітірді. 1964ж. 

«автоматты басқару және реттеу» мамандығы бойынша техникалық ғылымдар 

бойынша «тотыққан никель кендерін математикалық модельдің көмегімен 

шахталық балқытуды зерттеу» тақырыбында кандидаттық диссертация 

қорғады. ҚазПТИ-да жұмыс істеді: 1963-1964 жылдары-аға инженер, 1964-
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1965 жылдары-доцент міндетін атқарушы, 1965-1989 жылдары-кафедра 

меңгерушісі. 1972 жылы Мәскеу болат және қорытпалар институтында 

техника ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «шахталық 

пештерде түсті металл концентраттары мен балқыту рудаларын тиімді 

басқару» тақырыбында диссертация қорғады. 1974 жылдан бастап – 

«техникалық кибернетика» кафедрасының профессоры. 

А. Әшімов пен оның оқушылары К.Ш. Асаубаевтың, Б.А. Джапаровтың 

тікелей қатысуымен, Г.3. К.С. Сағынғалиев, Д.Ж. Сыздықова, С.П. Соколова, 

Г.М. Тохтабаев, У.А. Тукеева, Д.Н. Шукаев және т.б. қазіргі заманғы 

автоматтық басқару теориясы мен ұйымдық жүйелер саласында іргелі 

зерттеулер орындалды. А. Ашимов алған зерттеулер нәтижелері А., 

комплекстерді және жекелеген инерциялық үздіксіз технологиялық 

процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін алгоритмдік 

қамтамасыз етуді, өндірістің үздіксіз дискретті сипаты бар кәсіпорындардың 

өндірістік қызметін жедел-күнтізбелік жоспарлаудың кіші жүйелерін және 

кәсіпорындарды басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің жабдықтарын 

алдын алу және күрделі жөндеуді жоспарлаудың негізіне алынды. 

Стандартты дифференциалдық теңдеулерді орташаландыру теориясы 

мен сәйкестендіру теориясы саласындағы жоғары эрудиция оңайлатылған 

іздеусіз алгоритмдерді синтездеу мақсатында модельдердің параметрлерін 

қайта құру үшін оңайлатылған алгоритмдерді қолдана отырып, бір өлшемді 

және көп өлшемді үздіксіз динамикалық басқару объектілерін іздеусіз 

идентификациялау бойынша теориялық зерттеулерді орындауға мүмкіндік 

берді. Синхронды детектеумен автоматты идентификацияның іздеу 

жүйесіндегі процестердің динамикасын сипаттайтын дифференциалдық 

теңдеулерді стандартты нысанға келтіру тәсілдері көрсетілген. Стандартты 

дифференциалдық теңдеулердің орташалану теориясы әдісімен орташаланған 

қозғалыстар анықталды және квазистационарлық және жылдамдатылған 

режимдер үшін теңдеудің оңайлатылған іздеусіз алгоритмдері алынды. 

Ляпуновтың екінші әдісімен бір өлшемді және көп өлшемді басқару 

объектілерін сәйкестендірудің іздестірусіз жүйесінің орнықтылық шарттары 

алынды. Зерттеу нәтижелері Ляпуновтың екінші әдісінің дискретті аналогын 

қолдана отырып, сәйкестендіру жүйесінің орнықтылығы мен асимптотикалық 

тұрақтылығының шарттары алынған іздестірусіз дискретті идентификациялау 

жүйелерінде жинақталған. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Ақпараттық революция. 

2. Ғылыми-техникалық революция. 

3. Өнеркәсіптік революция. 

4. Кері байланысты бірінші қолдану мысалы. 

5. Бірінші өнеркәсіптік реттеуіштер. 

6. Бұрынғы КСРО-да автоматтандырудың дамуы. 

7. Қазақстанда автоматтандырудың дамуы.  
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