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АЛҒЫСӨЗ 
  

«150103 3 - Мехатроник» біліктілігі бойынша оқу құралы «1501000  - 
Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу» мамандығы бойынша өзектендірілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес 
әзірленді. 

Осы оқу құралын құрудың мақсаты оқытушылар мен білім 
алушыларға осы модульдердің нәтижелері мен бағалау критерийлеріне 
сәйкес кәсіби құзыреттіліктердің қалыптасуының жоғары деңгейіне қол 
жеткізуде кәсіби модульдерді меңгеруде көмек көрсету болып табылады. 

Оқу құралының міндеттері: 
Оқыту: техникалық қызмет көрсету, жөндеу, ауыл шаруашылығы 

техникасының мехатронды жүйесін күйге келтіру үшін заманауи жабдықты 
қолдана отырып, білімді қалыптастыруға ықпал ету. 

Дамытушылық: тәжірибелік жұмыстарды орындау кезінде зейін, есте 
сақтау, ойлау жетілдіріледі, танымдық белсенділік ынталандырылады, себебі 
бұл тапсырмаларды орындау білім алушыдан түсіндірулерді, дәлелдемелерді, 
негіздемелерді талап етеді. 

Тәрбиелік: бәсекеге қабілетті, жауапты және құзыретті, өз кәсібін еркін 
меңгерген, мамандығы бойынша тиімді жұмыс істеуге қабілетті, тұрақты 
кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын маман тәрбиелеу. 

Бақылау-бағалау: сыни көзқарасты қалыптастыру және өзінің кәсіби 
қызметінің нәтижелерін жетілдіру. 

Бұл оқу құралында теориялық материалдың қысқаша мазмұны бар-
Электротехника негіздері, автоматтандырылған басқару жүйелерінің 
жұмысы, ауыл шаруашылығы машиналарын автоматтандыру, қолдану 
саласы, негізгі экономикалық есептеулер және ауыл шаруашылығындағы 
көрсеткіштер. Теориялық материал тәжірибелік дағдыларды игеру үшін 
тәжірибелік жұмыстардың әдістемелік әзірлемелерімен аяқталады. 

Оқу нәтижелерін бағалау үшін оқу құралында теориялық материалды 
тексеру және бекіту үшін бақылау сұрақтары мен тапсырмалар, сондай-ақ 
емтихан сұрақтары қарастырылған, себебі модульдерді меңгергеннен кейін 
білім алушыларды қорытынды аттестаттауға арналған өзектендірілген үлгілік 
оқу жоспары мамандық алуға қорытынды емтиханды жоспарлайды. 

Ауыл шаруашылығы техникалары мен жабдықтарының мехатроникасы 
ауыл шаруашылығында қолданылатын көлік құралдарына, машиналар мен 
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын 
жүргізеді. Ол механикалық, гидравликалық, электрлік және электрондық 
жүйелердегі ақаулар мен қателерді диагностикалайды, ақаулардың 
себептерін анықтайды және тиісті тораптарды жөндеу немесе ауыстыру 
үдерісінде оларды жояды.  

Мехатроника ауыл шаруашылығы машиналарын басқарудың 
автоматтандырылған жүйелерін конфигурациялауды жүзеге асырады. 
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Мехатроник ауыл шаруашылығы көлік құралдарын және машиналарды 
жиынтықтаушы және қосымша құрылғылармен жабдықтауды жүргізеді, 
сондай-ақ сервистік жұмыстарды орындау саласында тапсырыс 
берушілермен тікелей коммуникацияны жүзеге асырады. 

Қажетті тәжірибелік материалдар: 
қарындаш, қағаз, мультиметр. 
Алдын ала талаптар: 
Осы мамандық бойынша модульдерді оқуды бастамас бұрын, курсты 

игеру кезектілігін сақтай отырып, "Ауыл шаруашылығы өндірісінің 
тракторшы - машинисі" және "Машиналар мен жабдықтарды пайдалану және 
жөндеу шебері" біліктіліктерін алу ұсынылады – жоғарыдан төменге. 
Шеберлік деңгейі курс сұлбасы бойынша жүрген сайын жоғарылайды. 
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1‑БӨЛІМ. ЭЛЕКТР ШАМАЛАРЫН, ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРЫ МЕН 
МЕХАНИЗМДЕРІН ӨЛШЕУ КЕЗІНДЕ АСПАПТАРДЫ ҚОСУ 

СҰЛБАЛАРЫН ЖАСАУ.  
 

Модульге қысқаша шолу 
Бұл PM 10 модульі  ауыл шаруашылығы машиналарының машиналары 

мен механизмдерін басқаруға арналған электр жабдықтарын есептеу және 
таңдау бойынша білімді, дағдыларды сипаттайды. 

 
Модульді зерттеу нәтижесінде студенттер ауыл шаруашылығы 

машиналарына арналған электрлік және электрондық компоненттерді 
есептеу және таңдау бойынша дағдылар мен білім алады. Осы модульді оқу 
кезінде білім алушы тұрақты және ауыспалы электр тоғы туралы негізгі 
ұғымдарды меңгереді. Негізгі электрлік және электрондық компоненттердің 
құрылымын, электрлік шамалардың мәні мен өлшеу әдістерін, өлшеу 
құралдарының құрылымдық және техникалық сипаттамаларын зерттейді. 
Электр аспаптарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін 
сақтай отырып, ауыл шаруашылығы техникасының электр және электрондық 
компоненттерінің шартты белгілерін, графикалық бейнелеу және электр 
сұлбаларын құрастыру ережелерін, түрлерін меңгереді. Материалдар мен 
тақырыптар жан-жақты және мехатрониканың табиғаты бойынша пәнаралық 
және бір мамандандырылған аймақпен шектелмейтіндігін көрсетеді. Модуль 
сонымен қатар өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес роботтардың мақсаты 
және олардың адам өміріндегі маңызы туралы ақпаратты типтік 
Мехатрондық жүйе ретінде сипаттайды. Мехатрониканы қолдану және 
зерттеу мехатрон жүйесі үшін сезбектер мен жетектердің тиісті 
технологияларын таңдауға, жеке және сыртқы координаталар  жүйесін 
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қолдана отырып, бет модельдерін жасауға мүмкіндік береді. Студенттер 
Мехатрондық жүйеге немесе мехатрондық өнімге сипаттама бере алады, 
жеке және сыртқы координаталар  жүйесін қолдана алады. 

 
1.1. Электротехника негіздері 
Негізгі ережелер. 
Электротехниканың дамуын және оны ауыл шаруашылығы 

техникасында қолдануды көрсететін электр энергиясы ұғымының мазмұны. 
Электр үдерістерін түсінудің негізі атомның негізгі модельі  болатын 
энергияның басқа түрлеріне қатысты электр энергиясының артықшылығын 
біліңіз. Заттардағы электр қозғалысының ұстанымын түсіну. 

Электр энергиясы-бұл жылу, жарық, механикалық және химиялық 
энергия сияқты энергияның басқа түрлеріне қатысты келесі 
артықшылықтарға ие энергия түрі: 

- энергияның үлкен көлемін сымдар арқылы соңғы нүктеге ұзақ 
қашықтыққа беруге болады; 

- ол энергияның басқа түрлеріне оңай айналады, мысалы: қыздыру 
құрылғыларындағы жылу, қыздыру шамдарындағы жарық, электр 
қозғалтқыштарының механикалық энергиясы, батареяларды зарядтау 
кезіндегі химиялық энергия. 

- электр энергиясын басқа нысандарға айналдыру, барлық басқа 
түрлендірулерден айырмашылығы, мүлдем экологиялық таза.  

Электр үдерістерін түсінудің негізі атомның негізгі модельі  болып 
табылады (1.1 сурет). Атом-бұл одан әрі бөлінбейтін заттың ең кіші 
химиялық бөлігі. 

Атомның негізгі компоненттері-атом ядросы және электрондар. Атом 
ядросы протондар мен нейтрондардан тұрады. 

 

 
 

1.1 сурет - Атом модельі  
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1.1 сурет - Атом модельі  
 

  
 

Протондар-массасы бар оң зарядталған бөлшектер. Мысалы, сутегі 
атомының ядросы бір протоннан тұрады. Протонның ең аз оң заряды бар. 

Нейтрондар-массасы бар және заряды жоқ элементар бөлшектер. 
Электрондар-массасы бар теріс зарядталған элементар бөлшектер. 

Электрон ең аз теріс зарядты алады. 
Электрондар теріс зарядты тасымалдаушылар болып табылады. 

Протондар оң зарядты тасымалдаушылар болып табылады. Протон мен 
нейтрон зарядының абсолютті мәні бірдей. 

Электрондар ядро айналасында үлкен жылдамдықпен айналады 
(шамамен 2200 км/сек) (1.2 сурет). Теріс зарядталған электронға әсер ететін 
центрифугалық күштер айналу нәтижесінде ядродағы оң зарядталған 
протонмен электрлік тарту арқылы өтеледі. 

 

 
1.2 сурет - Литий атомының құрылысы 

 
Бірдей заряды бар элементар бөлшектер итеріледі. Әр түрлі зарядтары 

бар элементар бөлшектер тартылады. 
Егер атомда электрондардың орбитасында қанша протон болса, онда 

атом электрлік бейтарап болады. 
Сыртқы қабықтардағы электрондардың атомнан мерзімді  бөлініп, 

атомдар арасында еркін қозғалу мүмкіндігі бар. Мұндай электрондар "бос 
электрондар" деп аталады. Олар сыртқы энергия берілгенге дейін зат ішінде 
хаотикалық түрде қозғалады. Сондықтан энергияны жеткізгенге дейін 
олардың бағытын анықтау мүмкін емес (1.3 сурет). 

Электрлік қозғалыс ұстанымі еркін қозғалатын электрондарға бір бағыт 
беру болып табылады. Электр энергиясы пайда болмайды, ол әр затта 
болады.[1] 
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1.3 сурет - Электрондардың еркін хаотикалық қозғалысы 

 
Электр кернеуі. 
Егер екі нүкте арасында, мысалы, батарея полюстері арасында әр түрлі 

электрондар болса, электр кернеуі пайда болады. Кернеу мөлшері осы 
электрондар санының айырмашылығына байланысты. Электр кернеуі кернеу 
көзіндегі зарядтарды бөлу арқылы жасалады (1.4 сурет). 

 

 
1.4 сурет - Зарядтарды бөлу арқылы кернеудің пайда болуы 

 
Теріс полюсте электрондардың артық болуы, ал оң полюсте 

электрондардың болмауы. 
Минус пен плюс полюстер арасында электрондар санын теңестіру 

үдерісі жүреді. Екі полюсті жалғаған кезде электрондардың теріс полюстен 
тұтынушы арқылы оң полюске ағу үдерісі жүреді, ал электрлік жұмыс 
жасалады (1.5 сурет). 

Электр кернеуі-полюстердегі әр түрлі электрондарды туралау үдерісі. 
Бұл электр тоғының негізгі себебі. 

 
Кернеуді өлшеу шамасы U вольт-Volt (V). [U ] = 1 V 
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1.5 сурет -Жабық тізбектегі электрондар ағыны 

 
Өндіргіште ол айналғанға дейін терминалдарда кернеу болмайды, 

сондықтан өндіргіш орамаларындағы бос электрондар біркелкі бөлінеді және 
сәйкесінше орам электрлік бейтарап болады. Егер өндіргіш қозғала бастаса, 
онда бос электрондардың минус полюске ауысуы орын алады. Керісінше, оң 
белдеуде электрондардың жетіспеушілігі пайда болады және электр кернеуі 
пайда болады. 

Электр тоғы 
Электр тоғы-бұл бос электрондардың бағытталған қозғалысы. 
 
Электр тізбегі (1.6 сурет). Электр тоғы жабық электр тізбегінде ғана 

қозғалады, ол ең аз қуат көзінен, тұтынушыдан және өткізгіштерден тұрады. 
Коммутатордың көмегімен электр тізбегі үзілуі немесе қосылуы мүмкін. 
Электр тізбектерінде ажыратқыштар жұмыс істемейтін күйде бейнеленген. 

 

 
1.6 сурет - Жабық электр тізбегі 

 
Сақтандырғыштар (1.7 сурет). Олар электр тізбегіне қосылады. 

Сақтандырғыштар сымдарды шамадан тыс жүктемеден және қысқа 
тұйықталудан қорғайды. Құрылғыны қорғауға арналған сақтандырғыштар 
құрылғыны, мысалы, басқару модульі н ақаулармен қорғайды. 
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1.7-сурет- Ауыл шаруашылығы машиналарының электр тізбегіне 

қосылған балқымалы сақтандырғыштар 
 
Электрондық өткізгіштік (1.8 сурет). Ол металдан тұратын барлық 

электр өткізгіштерде бар. Металлдың кристалды торы бос электрондар 
жасайды. Электрондар кристалл торында мықтап бекітілген металл атомдары 
арасында еркін қозғалуға мүмкіндік алады. Егер электр тізбегі жабылып, 
кернеу қосылса, онда өткізгіш пен тұтынушының барлық бос электрондары 
бір уақытта электр тоғының ағу бағытында қозғала бастайды. Электр тоғы 
өтіп жатыр. 

 
1.8 сурет - Еркін электрондардың бағытталған қозғалысы 

 
Иондық өткізгіштік (1.9 сурет) - зарядталған элементар бөлшектердің 

(иондардың) бағытталған қозғалысы. Оң зарядталған иондар катиондар деп 
аталады, себебі олар теріс зарядталған электродқа - катодқа ауысады. Теріс 
зарядталған иондар аниондар деп аталады, себебі олар оң зарядталған 
электродқа - анодқа ауысады. 

Иондық өткізгіштік-бұл оң және теріс зарядталған компоненттерді 
құрайтын химиялық қосылыстар. 

Газдар мен сұйықтықтарды теріс және оң материалдық бөлшектерге 
бөлу ионизация деп аталады. Бұл сәулелену, қыздыру, сондай-ақ электр 
өрісін қолдану үдерісінде орын алуы мүмкін. 

Мысалы, егер ауа - бензин қоспасы ұшқын электродтарының 
саңылауына түссе, онда электр өрісінің әсерінен газ иондалады, электр 
өткізгіш болады және "ұшқын" пайда болады (1.9 сурет).[1] 
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1.8 сурет - Еркін электрондардың бағытталған қозғалысы 
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өрісін қолдану үдерісінде орын алуы мүмкін. 

Мысалы, егер ауа - бензин қоспасы ұшқын электродтарының 
саңылауына түссе, онда электр өрісінің әсерінен газ иондалады, электр 
өткізгіш болады және "ұшқын" пайда болады (1.9 сурет).[1] 

 
 

  
 

 
1.9-сурет - Оталдыру ұшындағы ионизация 

 
Тоқтың бағыты 
Электрондардың қозғалыс бағыты. Қуат көзінде теріс полюсте 

электрондардың артық мөлшері, оң полюсте электрондардың болмауы пайда 
болады. Егер теріс полюс тұтынушы арқылы плюске қосылса, онда 
электрондар теріс полюстен тұтынушы арқылы плюс полюске (жасыл 
көрсеткі) өтеді (1.10 сурет). 

 
1.10 сурет - Электрондардың қозғалыс бағыты 

 
Техникадағы тоқтың бағыты. Электротехникада электр тоғының 

бағыты плюс-минусқа (қызыл көрсеткі) анықталады (1.10 сурет). Бұл 
қабылданған бағыт электр тізбектеріндегі барлық таңбалар мен компоненттер 
үшін жарамды. 

Тоқ күші I. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бір секундта өтетін 
электрондардың саны тоқ күші деп аталады. 

I тоқ күшін өлшеу бірлігі-Ампер (A). 
J тоқ тығыздығы-бұл А өткізгіштің көлденең қимасының әр шаршы 

миллиметрінен өтетін I тоқ. 
J = I ⁄ А J тоқ тығыздығын өлшеу бірлігі-шаршы миллиметрге ампер 

(A/mm2). 
Өткізгіш үшін рұқсат етілген тоқ тығыздығы өткізгіштің жоғарғы бетін 

салқындату мүмкіндігіне байланысты (1.1-кесте). Көлденең қиманың беткі 
аймаққа қатынасында жұқа сымдар қалың сымдарға қарағанда үлкен бетке 
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ие, сондықтан олар мм2-ге жоғары тоқ тығыздығын береді. 
 

1.1 кесте - Мыс сымдарының жүктемесі (бір ядролы, t=30˚C) 

 
 
Электр тоғының түрлері  
Тұрақты тоқ (DC1). Тұрақты кернеу мен қарсылық кезінде жабық 

тізбекте тұрақты тоқ ағады. Бұл дегеніміз, әр секунд сайын бірдей 
электрондар саны бір бағытта жүреді (1.11 сурет). 

 

 
1.11 сурет - Тұрақты тоқ 

 
Айнымалы тоқ (AC2), белгілеу ~). Кернеу мерзімді  толып, кедергі 

тұрақты болатын жабық тізбекте айнымалы тоқ ағады. Бос электрондар (1.11 
сурет) бұл ретте сол кезеңмен тиісінше бару және кері қарай жылжиды. 
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1.12 сурет - Айнымалы тоқ 

 
Электр кедергісі 
Электротехникадағы "электр кедергісі" ұғымы екі мағынаға ие: 
- өткізгіштер мен олардан тұратын материалдардың физикалық 

қасиеттері; 
- электрик немесе электроника үшін электрлік компонент. 
Әр түрлі заттардың электр кедергісі 
Егер кернеу өткізгішке берілсе, онда электрондар толығымен еркін 

қозғала алмайды. Электрондардың қозғалысын қиындататын бұл күш R 
электр кедергісі деп аталады. 

Электрлік кедергі (R) - бұл өткізгіштегі электрондардың қозғалысына 
кедергі. Қарсылықты өлшеу бірлігі-Ом. 

Электр кедергісі R. Әрбір өткізгіштің r1 электр кедергісі бар. Мысалы, 
ұзындығы 1 м және көлденең қимасы 1 мм2 болатын мыс өткізгіші 0,0178 Ом 
кедергісіне ие. 

R кедергісі-көлденең қимасы 1 мм2 және ұзындығы 1 м өткізгіштің 
кедергісі. 

Электротехникада көбінесе R кедергісінің орнына k өткізгіштігі 
қолданылады, бұл электр кедергісінің кері мәні болып табылады. 

 
                                         𝒌𝒌 = 𝟏𝟏/𝒓𝒓𝟏𝟏           Шама:  м

 Ом ∗ мм𝟐𝟐             
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Мысалы, Мыстың электр өткізгіштік мәні 56, алюминий 36. Бұл 
дегеніміз, бірдей мөлшерде мыс өткізгіші алюминийден 1,5 есе жақсы электр 
энергиясын өткізеді (56: 36 ≈ 1,5). 

Өткізгіштің кедергісі R өткізгіштің кедергісі мен оның ұзындығының 
жоғарылауымен, сондай-ақ оның көлденең қимасының төмендеуімен артады. 

 

𝑹𝑹 = 𝒓𝒓𝟏𝟏 × 𝑰𝑰
𝑨𝑨            

 
Қарсылық және температура   
Өткізгіштің электр кедергісі температураға байланысты. Осы 

шамалардың өзара әрекеттесуіне байланысты өткізгіштер бөлінеді: 
температураның жоғарылауымен қарсылық жоғарылайтын суық өткізгіштер 
және қарсылық жоғарылаған кезде температура төмендейтін жылы 
өткізгіштер. 

Суық өткізгіштер. Олар электр тоғын жылыға қарағанда жақсы 
өткізеді. Сондықтан температураның жоғарылауымен олардың кедергісі 
артады. Бұл заттар PTC кедергісі ретінде белгіленеді, себебі олардың оң 
температура коэффициенті (PTC) бар. Бұл негізінен металдар. 

Суық өткізгіштерде температураның жоғарылауымен қарсылық 
артады. 

Температураның жоғарылауымен суық өткізгіштердің кедергісінің 
жоғарылауының себебі өткізгіш заттағы молекулалар мен атомдардың жылу 
қозғалысы болып табылады. Бұл жағдайда өткізгіштің өткізгіштігі 
төмендейді, яғни. өтетін тоқ азаяды. 

Жылы өткізгіштер. Олар электр тоғын температураның төмендеуімен 
салыстырғанда жақсы өткізеді. Олар NTC кедергісі деп аталады, себебі олар 
теріс температура коэффициентіне ие (NTC) (1.13 сурет). Көмір, кейбір 
қоспаланған  металдар және жартылай өткізгіштер жылу өткізгіштер болып 
табылады. 

Температураның жоғарылауымен жылы өткізгіштердің кедергісі 
төмендейді. 

Жылы өткізгіштердегі кедергінің төмендеу себебі атомдар мен 
молекулалардағы байланыстардан босатылған бос электрондардың көбеюі 
болып табылады. Өткізгіште бос электрондардың көп мөлшері пайда болады, 
ал өткізгіштің өткізгіштігі артып, электрондардың қозғалысына төзімділік 
төмендейді. 
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1.13 сурет - Қарсылық температураға тәуелділігі 

 
Компонент ретінде қарсылық (резисторлар) 
Тұрақты қарсылық пен ауыспалы қарсылықты ажыратыңыз. 

Қарсылықтың маңызды формалары символдармен ұсынылған (1.14 сурет) 
 

 
1.14 сурет - Қарсылықтардың сызбалық бейнесі 

 
Тұрақты қарсылықтар. Өндіріс кезінде қарсылық мәні қойылады. 

Қажетті қарсылық шамасына параллель, сериялық немесе аралас қосылыстар 
арқылы бірнеше қарсылықтардың комбинациясы арқылы қол жеткізуге 
болады. 

Кедергі айнымалылары. Қажетті қарсылық мәнін жүгірткі көмегімен 
немесе жасалған шүмектерден алуға болады. Олар, әдетте, ондағы кернеуді 
реттеу үшін тұтынушымен қатар қосылады. 

Потенциометр (1.15 сурет). Жалпы кедергі а (басы) және Е (соңы) 
қосылыстары арасында өлшенеді. Жүгірткі көмегімен (s қосылымы) қажетті 
кедергі S және E контактілері арасында нөлден жалпы кедергіге дейін 
біртіндеп алынып тасталады.  

Егер u кернеуі А және Е нүктелеріне қолданылса, онда S және E 
нүктелерінің арасында U2 шығыс кернеуін қарастыруға болады. Бұл 
жағдайда жүгірткіні пайдаланып, U2 кернеуін 0-ден U-ға дейінгі ең жоғарғы  
кернеуге дейін төмендетуге болады. 
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1.15 сурет –Потенциометр 
 

 
1.16 сурет - Сызықтық электр қозғалтқыштағы потенциометр 

 
Техникада потенциометр көбінесе механикалық компоненттер үшін, 

мысалы, педаль қозғалысы үшін соңғы позицияны анықтау және бұрылу 
бұрышын оқу үшін қолданылады. Бұл жағдайда жүгірткінің айналмалы 
қозғалысы басқару модульі немесе берілетін кернеуге айналады. 

Әр түрлі материалдардың электрлік қасиеттері 
Электрлік қасиеттері бойынша материалдарды жіктеу: 
- өткізгіштер, мысалы: мыс, алюминий; 
- оқшаулағыштар, мысалы: пластмассалар, порцеллан; 
- жартылай өткізгіштер, мысалы: силициум, кремний. 
Металл өткізгіштер. Олар электр тоғын өте жақсы өткізеді, себебі олар 

көптеген бос электрондарға ие және тоқ үшін минималды электр кедергісін 
жасайды.  

Оқшаулағыштар-бұл электр тоғын іс жүзінде өткізбейтін заттар.  
 

Олар электр тоғы үшін өте үлкен кедергі жасайды, өткізгіштігі нөлге 
жуық. Оқшаулағыштардың қасиеттерін анықтайтын шамалар келесідей: 

- байланыс кедергісі (оқшаулау кедергісі); 
- диэлектрлік беріктік. 
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1.15 сурет –Потенциометр 
 

 
1.16 сурет - Сызықтық электр қозғалтқыштағы потенциометр 
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Өткізгіштер мен жартылай өткізгіштер. Олар электр өткізгіштеріне 
қарағанда әлдеқайда нашар өткізгіштікке ие, бірақ оқшаулағыштарға 
қарағанда әлдеқайда жақсы өткізгіштікке ие. Төмен температурада олар 
оқшаулағыштардың қасиеттерін алады, бөлме температурасынан жоғары 
температурада электр кедергісі күрт төмендейді. 

 
Ом Заңы 
Негізгі ережелер: 
Тізбектің жабық бөлігінде u кернеуі қолданылған кезде I тоқ күші мен r 

кедергісі пайда болады. ОМ Заңына сәйкес тізбектегі i (a) тоқ күші U (V) 
кернеуіне тура пропорционал және R (Ом) кедергісіне кері пропорционал. 
(1.16 сур.). 

 

𝑰𝑰 = 𝑼𝑼
𝑹𝑹 

 
1.2-кестеде r1 = 2 Ом және R2 = 1 Ом кедергісін қолданған кезде I1 

және I2 тоқтарының әр түрлі мәні көрсетілген, нәтижесінде u кернеуінің әр 
мәні I1 және I2 тоқтарына сәйкес келеді. 

 
1.2 кесте - Кедергіге байланысты тоқ 

Кедергі U (V) 0 2 4 6 8 10 
R1=1 Ом I1 (A) 0 1 2 3 4 5 
R2=2 Ом I2 (A) 0 2 4 6 8 10 

Егер u кернеуіне қатысты I1 және I2 тоқ күші графикке қойылса, онда 
әртүрлі көлбеу бұрышы бар екі түзу сызық алынады (1.16 сурет). Көлбеу 
бұрышы кедергіге сәйкес келеді. Диаграммадан келесі қорытынды жасауға 
болады: 

- тоқ күші u (i ~ U) кернеуіне пропорционалды. 
- бірдей u кернеуіндегі аз қарсылық үлкен I тоққа әкеледі, сондықтан 

тоқтың күрт өсуі байқалады. 
 

 
1.17 сурет - Кернеу функциясы ретінде тоқ күші 
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1.2-кестеде R1 және R2 өзгеретін қарсылықтардың U1 = 5 V немесе U2 
= 10 V тұрақты кернеуге әр түрлі қатынасы көрсетілген. Кестеден R1 немесе 
R2 кедергілерінің бірдей мәндерінде I1 немесе I2 тоқ шамалары өзгеретінін 
көруге болады. 

Егер сіз R кедергісіне байланысты I1 және I2 тоқ күшін графикке 
салсаңыз, онда екі гипербола алынады (1.18 сурет). Диаграммадан: 

- u тұрақты кернеу мәні бар R кедергісі неғұрлым көп болса, I тоқ күші 
соғұрлым аз болады; 

- тоқ күші R кедергісіне кері пропорционал (I ~ 1/R). 
 

 
1.18 сурет - Кедергі функциясы ретінде тоқ күші 

 
Қарсыласу байланысы 
Қарсылықтардың дәйекті байланысы (1.19 сурет) 
Қарсылықтардың сериялық байланысы-кернеу бөлгіші. Компоненттер 

қатарға қосылады, мысалы, егер әрбір жеке компоненттің рұқсат етілген 
кернеуі желінің жалпы кернеуінен аз болса қосылады. Мысалы, жарық 
диодтарын қосқан кезде, 2,4 V жарық диодында кернеу жасау үшін диодты 
қосу кедергісі қолданылады, сондықтан оны машинаның борттық желісінің 
12 V-де қолдануға болады. 

 
1.19 сурет - Қарсылықтардың дәйекті байланысы 
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1.19 сурет - Қарсылықтардың дәйекті байланысы 

 

  
 

Барлық сериялық қосылыстарда келесі ережелер қолданылады: 
Параллель қосылыс тоқ бөлгіш болып табылады. Барлық тұтынушылар 

бірдей кернеуде. Тоқ көзінен жалпы I тоқ тұтынушылардың кедергісіне кері 
байланысты бөлінеді. Басқаша айтқанда, ең үлкен тоқ ең аз қарсылық арқылы 
өтеді және керісінше. 

Барлық тұтынушылар арқылы бірдей тоқ өтеді 
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼1 = 𝐼𝐼2 = 𝐼𝐼3 =. .. 

Жалпы кернеу барлық тұтынушылардың кернеулерінің қосындысына 
тең 

𝑈𝑈 = 𝑈𝑈1 + 𝑈𝑈2 + 𝑈𝑈3+. .. 
Жеке кернеулердің қатынасы тиісті кедергілердің қатынасына сәйкес 

келеді (кернеу бөлгіш) 
𝑈𝑈1:𝑈𝑈2:𝑈𝑈3 = 𝑅𝑅1:𝑅𝑅2:𝑅𝑅3 

Жалпы кедергі барлық тұтынушылардың қарсылықтарының 
қосындысы q 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅3+. .. 
Машина жасауда барлық электр тұтынушылары, әдетте, тоқ көзіне 

параллель қосылады, мысалы: жарық шамдары және т.б. 
 

 
1.20 сурет - Кедергілердің параллель қосылуы 

 
Барлық параллель қосылыстарда келесі ережелер қолданылады: 

𝑈𝑈 = 𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈3 = ⋯ 
Жалпы тоқ-бұл барлық тұтынушылар (тоқ бөлгіш) арқылы өтетін 

барлық тоқтардың қосындысы) 
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼3+. .. 

Жалпы қарсылықтың кері қатынасы тізбектегі барлық жалпы 
кедергілердің кері қатынастарының қосындысына тең 

1
𝑅𝑅 = 1

𝑅𝑅1 + 1
𝑅𝑅2 + 1

𝑅𝑅3 +. .. 
Кедергілердің аралас қосылуы (1.21 сурет) 
Қарсылықтар параллель және қатар қосылған қосылыс аралас немесе 

топтық кедергі деп аталады. 
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1.21 сурет - Кедергілердің аралас қосылуы 

 
Аралас кедергі қосылымында параллель және сериялық қосылыстар 

үшін ішінара ережелер қолданылады. 
Есептеулер жүргізу үшін аралас қосылыстар қарапайым қосылыстар 

тобына бөлінеді. Бұл жағдайда параллель немесе сериялық қосылыстар 
топтары деп аталатын топтардың алмастырғыштарына біріктіріледі. 

Төменде тізбектелген, сондай-ақ жүктеме кедергісін параллель қосу 
кезінде барлық жерде қолданылатын типтік қосу тізбектерінің кескінімен 
есептеу мысалдары келтірілген.[6] 
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1.2. Электр тізбектеріндегі өлшеулер 
Электр кернеуін өлшеу (1.22 сурет) 
Электр кернеуі вольтметрдің көмегімен өлшенеді. Өлшеу кезінде 

вольтметр полюстерге қуат көзіне параллель қосылады. 

 
1.22 сурет - Электр кернеуін өлшеу 

 
Электр тоғын өлшеу 
Электр тоғы амперметрмен өлшенеді. Ол үшін амперметр электр 

тізбегінің үзілуіне тұтынушылармен қатар оң немесе теріс өткізгішке 
қосылады. Мультиметрдің полярлығы тоқтың техникалық бағытына сәйкес 
келуі керек. 
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1.23 сурет - Электр тоғын өлшеу 

 
Егер қате болса, амперметр желіге вольтметр сияқты көзге параллель 

қосылса, амперметрдің ішкі кедергісінің өте төмен болуына байланысты 
қысқа тұйықталу орын алады. Нәтижесінде амперметр немесе электр 
желісінің электрлік компоненттері істен шығуы мүмкін. 

Электр кедергісін өлшеу 
Электрлік кедергі тікелей немесе жанама түрде өлшенеді. 
Омметрдің көмегімен тікелей өлшеу. Омметрдің көмегімен тікелей 

өлшеу кезінде компонент желіден ажыратылуы керек, ал омметр 
компонентке параллель қосылады (1.24 сурет). Осы ережені қадағаламау 
омметрдің зақымдалуына әкелуі мүмкін. 

 
1.24 сурет - Электр кедергісін өлшеу 

 
Егер, мысалы, өлшенген кедергі басқа кедергіге параллель қосылған 

болса (1.25 сурет), содан кейін бұл жағдайда өлшеу мағынасы жоқ, себебі бұл 
қателікке және сәйкесінше дұрыс емес нәтижеге әкеледі. 
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1.25 сурет - Кедергіні тікелей өлшеу 

 
Тікелей өлшеу төмен қарсылықта өте дәл емес, себебі өлшеу 

құралының параллель ішкі кедергісі өлшеуді бұрмалайды. 
Жанама өлшеу кернеу мен тоқты өлшеу арқылы жүзеге асырылады. 

Осы мәндерге сүйене отырып және Ом заңын қолдана отырып, қарсылық 
мәні есептеледі. Тоқты және кернеуді қолдана отырып кедергілерді жанама 
өлшеу үшін екі Байланыс мүмкін: кернеуді дұрыс өлшеу және тоқты дұрыс 
өлшеу  

Кернеуді дұрыс өлшеу. Амперметрмен біз R кедергісі арқылы ағып 
жатқан тоқтың мәнін өлшейміз. Бұл жағдайда вольтметр u кернеуін 
көрсетеді, бұл өз кезегінде UI a амперметріндегі кернеу тым жоғары болған 
кезде. ОМ Заңына сәйкес қарсылықты есептеу кезінде тым жоғары мән 
алынады (1.26 сурет). 

 
1.26 сурет - Вольтметрдің дұрыс қосылмауы 

 
Егер өлшенген R кедергісі RiA амперметрінің ішкі кедергісінен едәуір 

үлкен болса, онда бұл жағдайда амперметрдің ішкі кедергісін ескермеуге 
болады. 

Егер кернеу дұрыс өлшенбесе, жоғары қарсылықты дәл есептеуге 
болады. 

Егер тоқ дұрыс өлшенбесе (1.27 сурет) вольтметр кедергідегі нақты 
кернеуді өлшейді. Амперметр I тоқын көрсетеді, ол вольтметр арқылы өтетін 
IiV тоғына сәйкес келеді және тым үлкен. ОМ Заңына сәйкес қарсылықты 
есептеу кезінде төмен қарсылық алынады 

 



26
  

 

 
1.27-сурет - Тоқты қате өлшеу 

 
Егер вольтметр арқылы өтетін тоқ өлшенген кедергі арқылы өтетін 

тоқтан едәуір аз болса, мысалы: Сандық мультиметр арқылы өтетін тоқ, онда 
бұл қарсылықты ескермеуге болады. Егер R кедергісі RiV вольтметрінің ішкі 
кедергісінен едәуір аз болса, өте аз тоқ вольтметр арқылы өтеді. Ағымдағы 
өлшеу қатесінің мәнін бұл жағдайда елемеуге болады. 

Егер тоқ дұрыс өлшенбесе, кішкене қарсылықты дәл өлшеуге болады. 
 
 
Аналогты өлшеу құралдары  
Кейбір шамаларды өлшеу үшін, мысалы, электр кернеуі, көрсеткі бар 

Аналогты өлшеу құралдары қолданылады, онда көрсеткі шкалада өлшенетін 
мәнді көрсетеді  (1.28 сурет). 

 
1.28 сурет - Аналогтық өлшеу құралы 

 
Мәнді оқу кезінде қате ықтималдығын азайту үшін шкаладағы 

көрсеткінің астына айна орнатылған. Мәнді оқу кезінде көру бұрышы тек 
көрсеткі көрінетін және оның көрінісі көрінбейтін етіп таңдалады, яғни 
көрсеткі шағылысумен біріктіріледі. 

Көрсеткіш өлшеу құралдары мен осциллографтар аналогты өлшеу 
құралдары болып табылады. 

Өлшеу құралдарын белгілеу  
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1.27-сурет - Тоқты қате өлшеу 

 
Егер вольтметр арқылы өтетін тоқ өлшенген кедергі арқылы өтетін 

тоқтан едәуір аз болса, мысалы: Сандық мультиметр арқылы өтетін тоқ, онда 
бұл қарсылықты ескермеуге болады. Егер R кедергісі RiV вольтметрінің ішкі 
кедергісінен едәуір аз болса, өте аз тоқ вольтметр арқылы өтеді. Ағымдағы 
өлшеу қатесінің мәнін бұл жағдайда елемеуге болады. 

Егер тоқ дұрыс өлшенбесе, кішкене қарсылықты дәл өлшеуге болады. 
 
 
Аналогты өлшеу құралдары  
Кейбір шамаларды өлшеу үшін, мысалы, электр кернеуі, көрсеткі бар 

Аналогты өлшеу құралдары қолданылады, онда көрсеткі шкалада өлшенетін 
мәнді көрсетеді  (1.28 сурет). 

 
1.28 сурет - Аналогтық өлшеу құралы 

 
Мәнді оқу кезінде қате ықтималдығын азайту үшін шкаладағы 

көрсеткінің астына айна орнатылған. Мәнді оқу кезінде көру бұрышы тек 
көрсеткі көрінетін және оның көрінісі көрінбейтін етіп таңдалады, яғни 
көрсеткі шағылысумен біріктіріледі. 

Көрсеткіш өлшеу құралдары мен осциллографтар аналогты өлшеу 
құралдары болып табылады. 

Өлшеу құралдарын белгілеу  
  

 

Аналогты өлшеу құралдары шкаланың мәндерінің жанында өлшеу 
құралына қатысты әртүрлі қосымша ақпаратқа ие, мысалы: жұмыс істеу 
қағидаты, дәлдік дәрежесі өлшенетін тоқ түрі, құралдың орналасуы және 
тексеру кернеуінің мәні. Бұл қосымша ақпарат шкалаға таңбалар түрінде 
қолданылады (1.3-кесте). 

 
1.3 кесте - Өлшеу құралының шкаласындағы таңбалар 

 
 
 

Ауыл шаруашылығы техникасында аналогтық құралдарды таңдағанда, 
әдетте, өлшеу құралдары ретінде айналмалы шарғыларды артық көреді. Олар 
тұрақты кернеуді өлшеу үшін қолданылады. Айнымалы кернеуді немесе 
айнымалы тоқты өлшеу үшін түзеткіші бар айналмалы шарғыны 
қолданыңыз. 

Дәлдік кластары. Өлшеу құралдары өлшенген мәннің нақты мәннен 
ауытқуының рұқсат етілген шамасын анықтайтын сыныптарға бөлінеді. 
Дәлдіктің 7 класы бар: 

 

 
1.29 сурет - Дәлдік кластары 

 
Сандар рұқсат етілген қатені анықтайды, мысалы: 1,5 саны бұл 

жағдайда рұқсат етілген өлшеу қателігі 1,5% құрайды (шкаланың 
ажыратымдылығы). 100 V кернеуді өлшеу кезінде рұқсат етілген қателік ± 
1,5 V құрайды. 

10 V кернеуді өлшеу кезінде құрылғының оқуы 8,5 V-ден 11,5 V-ге 
дейін өзгеруі мүмкін.  

Тиісінше, 100 V өлшеу кезінде көрсеткіш 98,5 V-ден 101,5 V-ге дейін 
өзгеруі мүмкін.  
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Егер есептеулерді абсолютті пайыздық арақатынаста жасасақ, онда 
кернеуді өлшеу кезінде 10 V қателік ± 15%, кернеуді өлшеу кезінде 100 V 
қате ± 1,5% құрайды. 

Егер сіз дәл осындай өлшеулерді дәлдік класы 0,2 болатын өлшеу 
құрылғысымен жасасаңыз, онда тиісті мәндер 9,8 V / 10,2 V немесе 
сәйкесінше 99,8 V / 100,2 V болады. Қатенің абсолютті пайызы± 2% немесе ± 
0,2% сәйкес келеді. 

Өлшеу кезінде қателіктерді азайту үшін өлшеу құралының дәлдік 
класына қарамастан, өлшеу құралының шкаласын өлшеу шамасының мүмкін 
болатын ең жоғарғы  мәндеріне бөлу жүзеге асырылады. 

Сандық ақпаратты көрсететін өлшеу құрылғылары 
Мұндай құрылғылар өлшенген мәндерді көрсетеді, мысалы: электр 

тоғының мәні тікелей сандармен (1.30 сурет). Аналогтық ақпаратты сандық 
дисплейге қайта есептеу өлшеу құралына, аналогты-цифрлық түрлендіргішке 
(AD-түрлендіргіш) салынған жолмен жүзеге асырылады. 

 

 
1.30 сурет - Ақпаратты сандық көрсету 

 
Өлшенетін ақпаратты сандық ұсыну арқылы дисплейден ақпаратты оқу 

оңайырақ болады. Оқудың дәлдігі аналогтық ақпаратты ұсынумен 
салыстырғанда едәуір артады, себебі аналогтық құрылғылардағыдай 
масштабтағы қауіптер арасындағы мәндерді оқудың қажеті жоқ. 

Сандық ақпаратты көрсететін өлшеу құрылғыларында әр секунд сайын 
екі өлшеу жиі кездеседі. Өлшемдер секундтың бір бөлігінде жасалады және 
аралық жадқа сақталады. Экранда екі өлшеудің орташа мәні көрсетіледі. 
Өлшенетін шарқы өлшемдер әрдайым тұрақты бола бермейді. Ұзақ өлшеу 
кезінде дисплейде соңғы сандардың өзгергенін көруге болады. 

Екінші жағынан, өлшенген шарқы өлшемдердің тез өзгеруі және 
олардың тербелістерінің мөлшерін түзету мүмкін емес. Кейбір өлшеулер 
үшін өлшенген шамалардың тербеліс шамасын өлшеу керек. Бұл жағдайда 
өлшеу үшін аналогтық өлшеу құрылғыларын немесе өлшенген шарқы 
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Егер есептеулерді абсолютті пайыздық арақатынаста жасасақ, онда 
кернеуді өлшеу кезінде 10 V қателік ± 15%, кернеуді өлшеу кезінде 100 V 
қате ± 1,5% құрайды. 

Егер сіз дәл осындай өлшеулерді дәлдік класы 0,2 болатын өлшеу 
құрылғысымен жасасаңыз, онда тиісті мәндер 9,8 V / 10,2 V немесе 
сәйкесінше 99,8 V / 100,2 V болады. Қатенің абсолютті пайызы± 2% немесе ± 
0,2% сәйкес келеді. 

Өлшеу кезінде қателіктерді азайту үшін өлшеу құралының дәлдік 
класына қарамастан, өлшеу құралының шкаласын өлшеу шамасының мүмкін 
болатын ең жоғарғы  мәндеріне бөлу жүзеге асырылады. 

Сандық ақпаратты көрсететін өлшеу құрылғылары 
Мұндай құрылғылар өлшенген мәндерді көрсетеді, мысалы: электр 

тоғының мәні тікелей сандармен (1.30 сурет). Аналогтық ақпаратты сандық 
дисплейге қайта есептеу өлшеу құралына, аналогты-цифрлық түрлендіргішке 
(AD-түрлендіргіш) салынған жолмен жүзеге асырылады. 

 

 
1.30 сурет - Ақпаратты сандық көрсету 

 
Өлшенетін ақпаратты сандық ұсыну арқылы дисплейден ақпаратты оқу 

оңайырақ болады. Оқудың дәлдігі аналогтық ақпаратты ұсынумен 
салыстырғанда едәуір артады, себебі аналогтық құрылғылардағыдай 
масштабтағы қауіптер арасындағы мәндерді оқудың қажеті жоқ. 

Сандық ақпаратты көрсететін өлшеу құрылғыларында әр секунд сайын 
екі өлшеу жиі кездеседі. Өлшемдер секундтың бір бөлігінде жасалады және 
аралық жадқа сақталады. Экранда екі өлшеудің орташа мәні көрсетіледі. 
Өлшенетін шарқы өлшемдер әрдайым тұрақты бола бермейді. Ұзақ өлшеу 
кезінде дисплейде соңғы сандардың өзгергенін көруге болады. 

Екінші жағынан, өлшенген шарқы өлшемдердің тез өзгеруі және 
олардың тербелістерінің мөлшерін түзету мүмкін емес. Кейбір өлшеулер 
үшін өлшенген шамалардың тербеліс шамасын өлшеу керек. Бұл жағдайда 
өлшеу үшін аналогтық өлшеу құрылғыларын немесе өлшенген шарқы 

  
 

өлшемдердің сандық дисплейін қосымша аналогтық ақпаратты көрсетумен 
пайдалану қажет. 

Қосымша аналогтық дисплей (1.27 сурет) экранда ұзындығын 
өзгертетін сәулелі диаграмма түрінде бейнеленеді. Бұл жағдайда әр секунд 
сайын 25 өлшеу жүреді және барлық осы 25 өлшеу көрсетіледі. Мәнді 
бақылау кезінде шарқы өлшемдер үздіксіз өлшенеді деген сезім пайда 
болады. 

Өлшемдердегі ауытқу. Сандық ақпаратты көрсететін өлшеу 
құрылғылары көбінесе абсолютті дәлдіктің алдамшы сезімін тудырады, ол іс 
жүзінде жоқ. Сондықтан өлшеу құрылғысын өндіруші белгілеген өлшеудің 
рұқсат етілген ауытқуларына назар аудару керек. Бұл ауытқуларды өндіруші 
зауыт пайызбен белгілейді, мысалы: өлшенген кернеудің плюс минус ± 0.5% 
19,99 V. Қосымша соңғы Сан, бұл жағдайда 1 Дигит (цифр дегенді білдіреді) 
өзгеруі мүмкін. 

Ажыратымдылық және разрядтылық. Ең қарапайым құрылымдағы 
сандық өлшеу құралдары 3 1/2 разрядқа ие. 

3 1/2 биттік сурет 1-суретте көрсетілген 4 саннан тұрады, алайда 
бірінші орынға арналған сандар саны өте шектеулі және 0-ден 1-ге дейін 
немесе 0-ден 3-ке дейін өзгеруі мүмкін, яғни құрылғы көрсете алатын ең 
жоғарғы  мәндер: 1999 немесе 3999. Осы шарқы өлшемдерге жеткенде өлшеу 
құралдары әдетте автоматты түрде ауысады. 

 
Көп функциялы өлшеу құрылғылары 
 
Аналогтық мультиметрлер 
Аналогтық мультиметрлер кернеу мен тұрақты және айнымалы 

кернеуді өлшеуге арналған. Қарсылықты тек жанама түрде өлшеуге болады: 
кернеуді және тоқты өлшеу арқылы, содан кейін қарсылықты есептеу 
арқылы, сондықтан мұндай құрылғылар міндетті түрде өзінің қуат көзіне 
(батареяларға) мұқтаж. 

ОМ Заңы негізінде: I ~ 1/R. кедергі мәндерін көрсететін шкала заңға 
сәйкес жасалады, сондықтан оның таңбалануы сызықты емес. Яғни, шексіз 
үлкен қарсылықпен көрсеткі қозғалмайды, нөлдік қарсылық кезінде көрсеткі 
толығымен тоқтағанға дейін ауытқиды. 

Өлшеу аймағын көбінесе 1000 факторды қосу арқылы көбейтуге 
болады. Осылайша Сіз Ом, кОм және МОм аймағындағы қарсылықты өлшей 
аласыз. 

Өлшенетін мән келесідей анықталады: мән көрсеткі позициясына 
сәйкес оқылады, содан кейін бұл мән шкаланың ең жоғарғы  мәніне бөлінеді 
және өлшенетін аймақтың факторына көбейтіледі. Мысалы: 33 
шкаласындағы мән, 0,5 V өлшенген аймақ, 50 шкаласының ең жоғарғы  мәні. 
Осыдан келесі есептеу шығады: (33: 50) · 0,5 V = 0, 33 V. 

 
өлшенетін мән = өлшенген мән × шкала диапазоны

шкаланың ең жоғарғы мәні  
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Сандық мультиметрлер 
Пайдалану аймағы аналогтық мультиметрлермен бірдей. 

Артықшылығы-оның жоғары дәлдігі, сенімділігі және арзан өндірісі. 

 
1.31 сурет - Сандық мультиметр 

 
Орталық қосқыштың көмегімен өлшеу аймақтары мен функцияларын 

ауыстыруға болады, мысалы: диодтарды өлшеу. Қымбат құрылғыларда 
өлшеу аймақтарын ауыстыру автоматты түрде жүреді.  

Электрондық қауіпсіздік құрылғылары өлшеу құрылғысын шамадан 
тыс жүктемеден қорғайды. Бұдан басқа, өлшенетін шарқы өлшемдер, сондай-
ақ мүмкін запоминаться. Егер арнайы қосқыш болса, бұл құрылғылар 
өлшенген мәндерді одан әрі өңдеу үшін компьютерге қосылуы мүмкін. 

Осциллограф 
Осциллограф-бұл электр кернеуі түрінде жылдам, мерзімді  

қайталанатын үдерістерді өлшеуге және көрсетуге мүмкіндік беретін 
аналогты өлшеу құралы, мысалы: сезбектерден ескерту дабылдар немесе 
қозғалтқыштың тұтану ұшқынының пайда болу үдерісі және т.б. 

 
Сурет арнайы экранда катодтық сәулелік түтіктің көмегімен 

көрсетіледі (1.32 сурет). Құрылымына байланысты екі үдерісті бір уақытта 
көрсету мүмкіндігі бар осциллографтар екі арналы немесе екі сәулелі 
осциллографтарға бөлінеді.  
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Осциллограф 
Осциллограф-бұл электр кернеуі түрінде жылдам, мерзімді  
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Сурет арнайы экранда катодтық сәулелік түтіктің көмегімен 

көрсетіледі (1.32 сурет). Құрылымына байланысты екі үдерісті бір уақытта 
көрсету мүмкіндігі бар осциллографтар екі арналы немесе екі сәулелі 
осциллографтарға бөлінеді.  

  
 

Қысқа мерзімді қайталанбайтын үдерістерді көрсету үшін есте сақтау 
осциллографтары қолданылады, олар ескерту дабылды есте сақтап, содан 
кейін оны экранда ойната алады.  

Құрылғы және жұмыс істеу қағидаты  
Катодтық сәулелік түтік 4 негізгі топтан тұрады (1.32 сурет): 
- Катодтық сәулелік түтік; 
- Тік күшейткіш (Y-күшейткіш; Y1 Y2); 
- Синхрондау жүйесімен уақытты баяулататын Өндіргіш (X-

күшейткіш; X1 X2); 
- Қуат көзі және кернеу. 

 
1.32 сурет - Катодты сәулелік түтіктің сұлбалық құрылғысы 

 
Осциллографтың катодтық сәулелік түтігінде, теледидардың катодтық 

сәулелік түтігіндегідей, электронды зеңбірек электронды ағын жасайды, ол 
вакуумда экран бағытында атылады және фосфор қабатында экранның дәл 
ортасында бір жарық нүктесін құрайды.  

Электрондық сәуле тігінен ауытқуы мүмкін (1.33 сурет) екі Y1 Y2 
тақтайшасын, сондай-ақ көлденеңінен (1.34 сурет) x1 x2 пластиналарының 
көмегімен. 

Егер сіз Y1 Y2 тік ауытқу тақталарына тұрақты кернеуді қолдансаңыз, 
онда нүкте центрден оң зарядпен жоғары және Орталыққа қатысты теріс 
зарядпен төмен қарай жылжиды. Егер тұрақты кернеудің орнына айнымалы 
кернеу қолданылса, онда нүктенің орнына тік инсульт пайда болады (33 
сурет). 
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1.33-сурет - Тік ауытқу 

 
Егер сіз X1 X2 көлденең ауытқу тақталарына тұрақты кернеуді 

қолдансаңыз, онда бұл жағдайда нүкте полярлыққа және кернеудің шамасына 
байланысты орталыққа қатысты солға немесе оңға ауытқып, сол жерде 
тұрақты болады. Егер тұрақты кернеудің орнына біркелкі өзгеретін 
айнымалы кернеу кейінге қалдырылса, мысалы: аралық, онда көлденең 
штрих алынады (1.33 сурет). 

 

 
1.34 сурет - Көлденең ауытқу 

 
Егер өлшенген кернеу бір уақытта Y1 Y2 тік плиталарына, ал x1 x2 

көлденең плиталарына уақыттың ығысуымен аралық кернеу қолданылса, 
онда сіз ескерту дабылың нақты өтуінің бейнесін көре аласыз (1.32 сурет). 

Триггер. Уақыт бойынша ығысу ескерту дабылдың (кернеу ескерту 
дабылы) өзгеруінің басталуымен сәйкес келуі тиіс. Осылайша, 
осциллографтың экранында бекітілген сурет алынады. Уақыттың баяулауын 
іске қосу триггер импульсі арқылы жүзеге асырылады. Уақыттың баяулауы 
аралау ескерту дабылын жасайды, бір кезеңде электронды сәуле экраннан 
солдан оңға қарай жылжиды, содан кейін кері қайтады. 

Триггер импульсін уақыттың баяулау өндіргіші өздігінен (ішкі) жасай 
алады немесе ескерту дабыл импульсі (сыртқы) сияқты сырттан берілуі 
мүмкін. 

Триггер дегеніміз-бастапқы ескерту дабыл көмегімен уақыттың 
баяулауын бастау. 

Осциллографты басқару элементтері 
Осциллографтың басқару тақтасындағы атаулар ағылшын тілінен 

алынған және стандартталған (1.35 сурет). 
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1.33-сурет - Тік ауытқу 
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Көрсетілген Басқару тақтасында екі сәулелі немесе екі арналы 
осциллографпен жұмыс істеу үшін қажетті барлық маңызды қосылыстар мен 
шарқы өлшемдерді қамтитын жеке басқару элементтері бар. 

 

 
1.35 сурет - Осциллографты басқару элементтері 

 
Осциллограф арқылы өлшеулер 
Осциллограф арқылы, әдетте, тек кернеу өлшенеді. 
Осциллографпен өлшеу кезінде келесі тармақтарға назар аудару керек: 
- Өлшеу үшін өлшенген объектіні осциллографтың массасымен қосу, 

сондай-ақ I немесе II арнаға ескерту дабыл беру қажет. 
- Осциллограф экранында нөлдік сызық  (1.35 сурет, 3 позиция) ескерту 

дабыл экранда толық орналасатындай етіп айналмалы ажыратқыштың 
көмегімен орнатылады.  Бұл орнату үшін ескерту дабыл таңдау қосқышын 
(GD) қою керек. 

- Содан кейін ең жоғарғы  мән белгіленеді (1.35 сурет, 9-позиция), 
мысалы: 100 V / DIV. 

Қорытындылай келе, суреттегі ескерту дабыл тұрып, қозғалмайтындай 
етіп уақыттың көлденең баяулауын орнату керек (1.35 сурет, 17-позиция). 

Осциллограф корпусы көптеген құрылымдарда қорғаныс жүйесімен 
жабдықталған. Егер өлшенетін объект кернеуі 50 V-ден асатын болса, онда 
қауіпсіздік мақсатында төмендеткіш трансформатор қолданылады.[6] 
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1.3. Электр тоғын алу 
Тақырыпты зерттеу нәтижесінде студент білуі керек: индукция 

дегеніміз не, трансформатордың жұмыс істеу қағидаты, электр тоғын 
электрохимиялық жолмен алу, жылу арқылы тоқ алу. Біріктіру қоректендіру 
көздері. 

Негізгі ережелер: 
Индукция арқылы тоқ алу 
Индукция дегеніміз-өткізгіштегі немесе шарғыдағы магнит өрісін 

электр өткізгіштен өзгерту арқылы электр тоғын алу. 
Егер тұрақты магнит шарғының ішінде өзара қозғалыс жасаса, онда 

онда ауыспалы кернеу пайда болады (1.36 сурет, сол жақта). 
Өткізгішті магнит өрісіне алға-артқа жылжытқанда, онда ауыспалы 

кернеу пайда болады (1.36 сурет, оң жақта). 
 

 
1.36 сурет - Қозғалыс индукциясы 

 
Бұл үдеріс магнит өрісінде қозғалу арқылы электр тоғын алу деп 

аталады, ал кернеу магнит өрісінде өткізгіш немесе шарғылар қозғалғанға 
дейін пайда болады. Магнит өрісі дегеніміз-шарғыға немесе өткізгішке әсер 
ететін магниттік өріс сызықтарының жалпы саны. 

Индукцияланған кернеудің мәні өткізгіштің немесе шарғының магнит 
өрісіндегі қозғалысының өзгеру шамасына (магнит өрісінің ұлғаюы немесе 
төмендеуі) және шарғының айналу санына байланысты болады. 

Шарғыдағы магнит өрісінің жұмыс істеу қағидаты индукциялық 
кернеуді алуға әсер етпейді. 

Магнит өрісін өзгерту арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: 
- магнит өрісіндегі шарғының қозғалысы немесе айналуы. 
- шарғыдағы тоқты қосу немесе өшіру, мысалы: өндіргіштің қоздыру 

шарғысы. 
- тоқ күшінің мерзімді өзгеруі, мысалы, трансформатордың бастапқы 

шарғысында. 
Индукцияланған кернеудің бағыты қозғалыс бағытына және магнит 

өрісінің бағытына байланысты (1.36 сурет, сол жақта). 
Тоқтың бағытын оң қолдың ережесі бойынша анықтауға болады (1.37 

сурет) 
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Егер тұрақты магнит шарғының ішінде өзара қозғалыс жасаса, онда 

онда ауыспалы кернеу пайда болады (1.36 сурет, сол жақта). 
Өткізгішті магнит өрісіне алға-артқа жылжытқанда, онда ауыспалы 

кернеу пайда болады (1.36 сурет, оң жақта). 
 

 
1.36 сурет - Қозғалыс индукциясы 

 
Бұл үдеріс магнит өрісінде қозғалу арқылы электр тоғын алу деп 

аталады, ал кернеу магнит өрісінде өткізгіш немесе шарғылар қозғалғанға 
дейін пайда болады. Магнит өрісі дегеніміз-шарғыға немесе өткізгішке әсер 
ететін магниттік өріс сызықтарының жалпы саны. 

Индукцияланған кернеудің мәні өткізгіштің немесе шарғының магнит 
өрісіндегі қозғалысының өзгеру шамасына (магнит өрісінің ұлғаюы немесе 
төмендеуі) және шарғының айналу санына байланысты болады. 

Шарғыдағы магнит өрісінің жұмыс істеу қағидаты индукциялық 
кернеуді алуға әсер етпейді. 

Магнит өрісін өзгерту арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: 
- магнит өрісіндегі шарғының қозғалысы немесе айналуы. 
- шарғыдағы тоқты қосу немесе өшіру, мысалы: өндіргіштің қоздыру 

шарғысы. 
- тоқ күшінің мерзімді өзгеруі, мысалы, трансформатордың бастапқы 

шарғысында. 
Индукцияланған кернеудің бағыты қозғалыс бағытына және магнит 

өрісінің бағытына байланысты (1.36 сурет, сол жақта). 
Тоқтың бағытын оң қолдың ережесі бойынша анықтауға болады (1.37 

сурет) 

  
 

 
1.37 сурет - Оң қол ережесі 

 
Индукция арқылы электр тоғын алу ауыл шаруашылығы машиналары 

үшін электр энергиясын өндірудің негізгі әдісі болып табылады. 
Жылжымалы ротор қозғалмайтын шарғының (статордың) қозған магнит 
өрісінде айналады және кернеуді шығарады (1.38 сурет). 

 

 
1.38 сурет - Айнымалы тоқ өндіргішының құрылғысы 

 
Трансформаторлар 
Трансформатор жалпы темір өзекке оралған екі орамадан тұрады (1.39 

сурет). Бастапқы орамаға U1 айнымалы кернеуі қолданылады. Бастапқы 
орамадан өтетін айнымалы тоқ энергияны темір өзекке беретін айнымалы 
магнит өрісін жасайды. Айнымалы магнит өрісі қайталама орамада U2 
кернеуін тудырады. 
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1.39 сурет - Трансформатор құрылғысы 

 
Бастапқы орамадағы U1 кернеуі екінші орамдағы U2 кернеуіне жатады, 

сонымен қатар бастапқы ораманың N1 бұрылыстарының саны екінші 
ораманың N2 бұрылыстарының санына жатады. 

Электр тоғын электрохимиялық жолмен алу 
Гальваникалық элемент (1.40 сурет). Егер сіз әртүрлі металдардан екі 

электродты электролитке (қышқыл, сілті немесе тұз ерітіндісі) салсаңыз, 
онда гальваникалық элемент алынады. Бұл жағдайда екі металл электродтың 
(полюстердің) арасында электр кернеуі пайда болады (1.40 сурет). 
Металдардың біреуінің орнына көміртекті қолдануға болады. 

 
1.40 сурет - Гальваникалық элемент 

 
Гальваникалық элементтің кернеу мөлшері осы элементтің 

электрохимиялық кернеу қатарында орналасуына байланысты. 
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1.39 сурет - Трансформатор құрылғысы 

 
Бастапқы орамадағы U1 кернеуі екінші орамдағы U2 кернеуіне жатады, 

сонымен қатар бастапқы ораманың N1 бұрылыстарының саны екінші 
ораманың N2 бұрылыстарының санына жатады. 

Электр тоғын электрохимиялық жолмен алу 
Гальваникалық элемент (1.40 сурет). Егер сіз әртүрлі металдардан екі 

электродты электролитке (қышқыл, сілті немесе тұз ерітіндісі) салсаңыз, 
онда гальваникалық элемент алынады. Бұл жағдайда екі металл электродтың 
(полюстердің) арасында электр кернеуі пайда болады (1.40 сурет). 
Металдардың біреуінің орнына көміртекті қолдануға болады. 

 
1.40 сурет - Гальваникалық элемент 

 
Гальваникалық элементтің кернеу мөлшері осы элементтің 

электрохимиялық кернеу қатарында орналасуына байланысты. 
  

 

Егер сіз кернеуді бірінен соң бірі жоғарылату үшін бірнеше 
гальваникалық элементтерді қоссаңыз, батарея алынады. 

Электр тоғын беру кезінде электр тоғы гальваникалық элементтің 
ішінде де ағып кетеді. Электролит теріс металл полюсте ыдырайды немесе 
химиялық түрде өзгереді. Оң полюсте пайда болған сутегі тоқ ағымы кезінде 
кернеу құлап кетпеуі үшін химиялық жолмен байланыстырылуы керек. Бұл 
көмір-мырыш элементтерінде сутегімен (1.41 сурет) қосылыстар түзетін 
заттардың қабықшасын түзу арқылы орын алады, мысалы: магний оксиді 
(MnO2). Егер электролит толығымен пайдаланылса немесе минус полюсі - 
металл химиялық өзгеріске ұшыраса, тоқ өндірісі тоқтайды. 

 

 
1.41 сурет - Көмір-мырыш гальваникалық элементі 

 
Электр тоғын беру арқылы электрохимиялық түрлендіруді кері бағытта 

бастауға болатын гальваникалық элементтер аккумуляторлар деп аталады. 
Жылу арқылы тоқ алу  
Термо элемент (1.42 сурет). Егер әртүрлі металл материалдардан 

жасалған екі өткізгіш бір-бірімен бұралып, бұралу орны қыздырылса, онда 
басқа бос ұштар арасында тұрақты кернеу пайда болады, оның мөлшері 
металл өткізгіштердің материалына және жылу температурасына байланысты 
болады. Қосылған вольтметрарқылы °C-ты калибрлеуге болады. Жылу 
элементтері, мысалы, электр желдеткішін басқару үшін қолданылады.  

 
1.42 сурет -Термоэлемент 

 
Жарықты пайдалану кезінде электр қуатын алу  
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Фотоэлемент (1.42 сурет) жартылай өткізгіш қабаты қолданылатын 
металл негізден тұрады, мысалы: селен. Өткізгіш қабаты сақиналы контактілі 
металл сақинамен байланысқан. Егер оған жарық түссе, байланыс сақинасы 
мен субстрат арасында тұрақты кернеу пайда болады. фотоэлементтер 
қолданылады, мысалы: жарықтандыруды басқару үшін. 

 

 
1.43 сурет -Фотоэлемент 

 
Кристалдардың деформациясы арқылы электр тоғын алу 
Пьезоэлемент (1.44 сурет) кристалдан тұрады (мысалы: кремний 

диоксиді). Кристалл сығылған кезде айнымалы кернеу пайда болады, ол оған 
бекітілген металл өткізгіштердің көмегімен алынады. Пьезоэлектрлік 1) қуат 
көздері тез өзгеретін жүктемелерді алып тастау үшін сезбек ретінде 
қолданылады, мысалы: иілу және деформация сезбектері. 

 

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент 

 
Біріктіру қоректендіру көздері  
Қуат көздерін параллель немесе қатар қосуға болады. 
Сериялық қосылыс (1.45 сурет). Бұл қосылыста қарсылықтарды 

сериялық қосу үшін қолданылатын заңдар қолданылады. Бұл жағдайда ішкі 
қарсылықтар, сондай-ақ демалыс кернеулері қосылады. ең жоғарғы  тоқ 
тізбектегі жеке компоненттің ең жоғарғы  тоғына сәйкес келеді. Сериялық 
қосылыстың сыйымдылығы қосылыстың жеке компонентінің 
сыйымдылығына тең (сыйымдылықтың ұлғаюы болмайды), бірақ кернеу 
айтарлықтай артады. 
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Фотоэлемент (1.42 сурет) жартылай өткізгіш қабаты қолданылатын 
металл негізден тұрады, мысалы: селен. Өткізгіш қабаты сақиналы контактілі 
металл сақинамен байланысқан. Егер оған жарық түссе, байланыс сақинасы 
мен субстрат арасында тұрақты кернеу пайда болады. фотоэлементтер 
қолданылады, мысалы: жарықтандыруды басқару үшін. 

 

 
1.43 сурет -Фотоэлемент 

 
Кристалдардың деформациясы арқылы электр тоғын алу 
Пьезоэлемент (1.44 сурет) кристалдан тұрады (мысалы: кремний 

диоксиді). Кристалл сығылған кезде айнымалы кернеу пайда болады, ол оған 
бекітілген металл өткізгіштердің көмегімен алынады. Пьезоэлектрлік 1) қуат 
көздері тез өзгеретін жүктемелерді алып тастау үшін сезбек ретінде 
қолданылады, мысалы: иілу және деформация сезбектері. 

 

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент 

 
Біріктіру қоректендіру көздері  
Қуат көздерін параллель немесе қатар қосуға болады. 
Сериялық қосылыс (1.45 сурет). Бұл қосылыста қарсылықтарды 

сериялық қосу үшін қолданылатын заңдар қолданылады. Бұл жағдайда ішкі 
қарсылықтар, сондай-ақ демалыс кернеулері қосылады. ең жоғарғы  тоқ 
тізбектегі жеке компоненттің ең жоғарғы  тоғына сәйкес келеді. Сериялық 
қосылыстың сыйымдылығы қосылыстың жеке компонентінің 
сыйымдылығына тең (сыйымдылықтың ұлғаюы болмайды), бірақ кернеу 
айтарлықтай артады. 

 

  
 

 
1.45 сурет - Қуат көздерін дәйекті қосу 

 
Қуат көздері жұмыс кернеуін арттыру үшін қатарға қосылады. 
Қуат көздерін тізбектей қосу кезінде бір батареяның оң полюсі басқа 

батареяның теріс полюсіне қосылады. 
Параллель байланыс (1.46 сурет). Бұл қосылыста кедергілердің 

параллель қосылуымен бірдей заңдар қолданылады. Сонымен қатар, Тоқтар 
мен тізбектің жалпы өткізгіштігі қосылады. Сонымен қатар, тек бір 
кернеумен қуат көздерін қосуға рұқсат етіледі. Егер сіз батареяларды әртүрлі 
кернеулермен қатарға қоссаңыз, онда жоғары кернеулі батареядан төмен 
кернеулі батареяға дейін үлкен нивелирлеу тоғы пайда болады. Бұл жағдайда 
екі батарея да зақымдалуы мүмкін. 

Бірдей қуат көздерінің параллель қосылуындағы жалпы кернеу жеке 
көздің кернеуіне тең, алайда сыйымдылық пен берілген тоқ артады. 

 

 
1.46 сурет - Қуат көздерін параллель қосу 

 
Қуат көздері қайтару тоғын арттыру үшін параллель қосылады. 
Кезінде параллельді қосылған қуат көздерінің барлық артықшылығы 

бар және колонкалардың минустық полюстері біріктіріледі бір-бірімен. 
 
1.4. Электрондық компоненттер 
Негізгі ережелер 
Электрондық компоненттер. Электрондық компоненттерді өндіруде, 

мысалы: диодтар, транзисторлар және басқалар, жартылай өткізгіштер 
қолданылады. 

Жартылай өткізгіштер электр оқшаулағыштары сияқты абсолютті 
нөлге жақын температурада әрекет етеді (– 273 °C / 0 K), яғни олар өте үлкен 
қарсылыққа ие. 
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Бөлме температурасында жартылай өткізгіштердің кедергісі 
оқшаулағыштар мен металл өткізгіштердің кедергісі арасында болады (1.47 
сурет). Температураның жоғарылауымен жартылай өткізгіштердің кедергісі 
төмендейді және олардың өткізгіштігі артады. 

 
1.47 сурет - Бөлме температурасында әртүрлі заттардың нақты электр 

кедергісі 
 

Жартылай өткізгіштер температураға өте тәуелді. Бұл әсер мысалы 
термисторларда қолданылады. Егер температураның жоғарылауымен 
қарсылық төмендесе, бұл NTC материалының болуын көрсетеді. Жоғары 
температура мен тұрақты кернеу кезінде тоқ мәні артады, бұл жартылай 
өткізгіштердің бұзылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан көбінесе жартылай 
өткізгіш элементтер салқындатқыш радиаторлармен жабдықталған. 

Жартылай өткізгіштердің кедергісі де өзгеруі мүмкін, мысалы: 
қолданылатын кернеуден, жарық түскен кезде, механикалық жүктеме, қысым 
немесе магнит өрісіне қатты әсер еткен кезде және т.б. Сонымен қатар, 
жартылай өткізгіштердің кедергісі қоспалардың болуынан өзгеруі мүмкін. 

1-кестеде ең көп таралған жартылай өткізгіштер және олардың 
қолданылуы көрсетілген. 

1.4 кесте - Жартылай өткізгіштер және оларды қолдану 
Атауы Қолданылуы 

 
Кремний                   Si 
Германий                  Ge 

 

түзеткіш диодтар 
транзисторлар 
фотодиодтар 
фототранзисторлар 

 
Селен                        Se 

 
түзеткіш диодтар 
фотоэлементтер 

 
Галлий арсенидіGaAs 

 
фотодиодтар  
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Бөлме температурасында жартылай өткізгіштердің кедергісі 
оқшаулағыштар мен металл өткізгіштердің кедергісі арасында болады (1.47 
сурет). Температураның жоғарылауымен жартылай өткізгіштердің кедергісі 
төмендейді және олардың өткізгіштігі артады. 

 
1.47 сурет - Бөлме температурасында әртүрлі заттардың нақты электр 

кедергісі 
 

Жартылай өткізгіштер температураға өте тәуелді. Бұл әсер мысалы 
термисторларда қолданылады. Егер температураның жоғарылауымен 
қарсылық төмендесе, бұл NTC материалының болуын көрсетеді. Жоғары 
температура мен тұрақты кернеу кезінде тоқ мәні артады, бұл жартылай 
өткізгіштердің бұзылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан көбінесе жартылай 
өткізгіш элементтер салқындатқыш радиаторлармен жабдықталған. 

Жартылай өткізгіштердің кедергісі де өзгеруі мүмкін, мысалы: 
қолданылатын кернеуден, жарық түскен кезде, механикалық жүктеме, қысым 
немесе магнит өрісіне қатты әсер еткен кезде және т.б. Сонымен қатар, 
жартылай өткізгіштердің кедергісі қоспалардың болуынан өзгеруі мүмкін. 

1-кестеде ең көп таралған жартылай өткізгіштер және олардың 
қолданылуы көрсетілген. 

1.4 кесте - Жартылай өткізгіштер және оларды қолдану 
Атауы Қолданылуы 

 
Кремний                   Si 
Германий                  Ge 

 

түзеткіш диодтар 
транзисторлар 
фотодиодтар 
фототранзисторлар 

 
Селен                        Se 

 
түзеткіш диодтар 
фотоэлементтер 

 
Галлий арсенидіGaAs 

 
фотодиодтар  

 

  
 

N-өткізгіштер және P-өткізгіштер  
Бірнеше атомдардың санына қоспалар қосылған кезде таза кремнийдің 

өткізгіштігі күрт артады. Кремнийдің кристалды торында қоспа ретінде 
қолданылатын затқа байланысты n-жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі 
немесе P-жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі алынады (1.48 сурет). 

 

 
1.48 сурет -N өткізгіштер мен P өткізгіштер 

 
N-өткізгіш (Negativ-тен N). Бұл электрондардың артық мөлшері бар 

жартылай өткізгіш зат. Егер N өткізгішке кернеу қолданылса, онда бос 
электрондар металл өткізгіштегідей қозғала бастайды. 

N өткізгіштерде заряд көзі ретінде электрондар болады. 
P-өткізгіш (Positiv-тен P). Бұл электронды жеткіліксіздігі бар, яғни оң 

заряды бар жартылай өткізгіш зат. Электрон жетіспейтін жер тесік деп 
аталады, демек бұл тесік өткізгіштігі. Егер кернеу р өткізгішке берілсе, онда 
бос электрон қолданыстағы тесікке секіре алады.[1] 

P-өткізгіштер заряд көзі ретінде тесік өткізгіштікке ие. 
PN-ауысу. Егер Р-өткізгіштер мен N-өткізгіштер бір-бірімен шектессе, 

онда олардың арасында PN-өткел пайда болады. N-өткізгіштің бос 
электрондары P-өткізгіштің тесік өткізгіштігінің шекаралас аймағында 
жүреді, сондықтан өтпелі аймақта бос заряд тасымалдаушылар (электрондар 
мен тесіктер) жоқ (1.49 сурет). 

 
1.49 сурет - PN ауысу 
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Жартылай өткізгіштерде PN түйісуінде құлыптау шекарасы қабаты 
пайда болады. 

Диодтар 
Бұл PN және N өткізгіштерінен тұратын жартылай өткізгіш элементтер, 

олар PN ауысуын құрайды және екі қосылымы бар. 
Егер диод жабық циклге қосылса, онда полюстерге байланысты екі күй 

ерекшеленеді: өткізгіштік және құлыптау (1.50 сурет). 
 

 
1.50 сурет - диодтарды қосу 

 
Диодтар тоқты тек бір бағытта өткізіп, оны кері бағытта құлыптайды 
Өткізгіштік саласы (1.51 және 1.52 сурет). Өткізгіштік бағытында 

(диодтың өткізгіштік бағыты +/-) диод арқылы диодтың ашылу кернеуінен 
жоғары UF кернеуі және if тоғының жоғарылауы өтеді. Ашылу кернеуі 
германий диодтарында шамамен 0,3 V, кремний диодтарында шамамен 0,7 V 
құрайды. 

Диодтың өткізгіштік аймағы (ашылу кернеуінен төмен) жоғары 
гомогенді, ал аймақ (ашылу кернеуінен жоғары) төмен гомогенді. 

 

 
 

1.51 сурет - Диодтарды ашу кернеуі 
 
Құлыптау аймағы (1.52 сурет). Жабу немесе құлыптау бағытында 

(диодтың кері бағыты -/+) диод арқылы өсіп келе жатқан Ur құлыптау 
кернеуі де өтеді, бірақ минималды IR тоғы. 
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Жартылай өткізгіштерде PN түйісуінде құлыптау шекарасы қабаты 
пайда болады. 

Диодтар 
Бұл PN және N өткізгіштерінен тұратын жартылай өткізгіш элементтер, 

олар PN ауысуын құрайды және екі қосылымы бар. 
Егер диод жабық циклге қосылса, онда полюстерге байланысты екі күй 

ерекшеленеді: өткізгіштік және құлыптау (1.50 сурет). 
 

 
1.50 сурет - диодтарды қосу 

 
Диодтар тоқты тек бір бағытта өткізіп, оны кері бағытта құлыптайды 
Өткізгіштік саласы (1.51 және 1.52 сурет). Өткізгіштік бағытында 

(диодтың өткізгіштік бағыты +/-) диод арқылы диодтың ашылу кернеуінен 
жоғары UF кернеуі және if тоғының жоғарылауы өтеді. Ашылу кернеуі 
германий диодтарында шамамен 0,3 V, кремний диодтарында шамамен 0,7 V 
құрайды. 

Диодтың өткізгіштік аймағы (ашылу кернеуінен төмен) жоғары 
гомогенді, ал аймақ (ашылу кернеуінен жоғары) төмен гомогенді. 

 

 
 

1.51 сурет - Диодтарды ашу кернеуі 
 
Құлыптау аймағы (1.52 сурет). Жабу немесе құлыптау бағытында 

(диодтың кері бағыты -/+) диод арқылы өсіп келе жатқан Ur құлыптау 
кернеуі де өтеді, бірақ минималды IR тоғы. 

  
 

Тесу облысы (1.52 сурет). Егер құлыптау кернеуі одан әрі жоғарыласа, 
онда диод жүргізе бастайды. Бұл жағдайда тоқтың спазмодикалық өсуі 
байқалады, бұл диодтың бұзылуына әкеледі. Диод бұзылады. 

 
1.52 сурет - Диодтың сипаттамасы 

 
Түзеткіштер 
Диодтар айнымалы тоқты түзету үшін қолданылады. 
Бір фазалы түзеткіш (1.53 сурет). Егер өндіргіштің 1 терминалында U1 

айнымалы кернеуінің оң жарты толқыны шықса, онда бұл жағдайда диод 
ашық, ал оң жарты толқын диод арқылы өтеді. Теріс жарты толқын қолайлы 
болған кезде диод жабық, ал шығыс кернеуі нөлге тең болады. Бұл жағдайда 
тұтынушыға импульсті тұрақты U2 кернеуі беріледі. 

 

 
1.53 сурет - Пульсациялайтын кернеу 

 
Екі фазалы байланыс (1.54 сурет). Диодтар оң жарты толқынның да, 

теріс жарты толқынның да өтуіне мүмкіндік беретін етіп қосылады. Мұндай 
түзеткіштің жұмыс істеу қағидаты диаграммада көрсетілген (1.54 сурет). 
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1.54 сурет - Екі фазалы импульсті қосу 

 
Егер өндіргіштің 1 терминалында оң жарты толқын болса, онда тоқ 

диодтар арқылы тұтынушыға 2 терминалға (қызыл көрсеткі) өтеді. 
Теріс жарты толқын өндіргіштің 1-ші терминалына жақындайды, тоқ 2-

ші терминалдан диодтар арқылы тұтынушыға 1-ші терминалға өтеді (қызыл 
көрсеткі). 

Нәтижесінде, екі жағдайда да тұтынушыға тоқтың бағыты бірдей 
болады. Яғни, екі жарты толқын да түзету үшін қолданылады. Пайда болатын 
тұрақты U2 кернеуі бір немесе бір фазалы түзеткішті қолданғанға қарағанда 
екі есе жылдам болады.[1] 

Z-Diode 
Z-диодтар (Zener1)-диодтар) (стабилитрондар диодтары) олардың 

бұзылу аймағында жұмыс істейді, яғни олар жабу режимінде қосылған. 
Олардың сипаттамасы жабылу аймағынан бұзылу аймағына ауысуды 
көрсетеді, ал IZ бұзылу тоғы күрт артады (1.55 сурет). 

Z диодтарының немесе стабилитрон диодтарының жұмыс аймағы-
бұзылу аймағы. 

Бұзылу аймағында Z диодтары қосқыш сияқты жұмыс істейді. 
Электрондық электр тізбектерінде олар кернеу тұрақтандырғыштары, кернеу 
шектегіштері немесе шарқы өлшемдер сезбегі ретінде қолданылады. 

 
1.55 сурет - Z-диодтың немесе стабилитрон диодының сипаттамасы 
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1.54 сурет - Екі фазалы импульсті қосу 

 
Егер өндіргіштің 1 терминалында оң жарты толқын болса, онда тоқ 

диодтар арқылы тұтынушыға 2 терминалға (қызыл көрсеткі) өтеді. 
Теріс жарты толқын өндіргіштің 1-ші терминалына жақындайды, тоқ 2-

ші терминалдан диодтар арқылы тұтынушыға 1-ші терминалға өтеді (қызыл 
көрсеткі). 

Нәтижесінде, екі жағдайда да тұтынушыға тоқтың бағыты бірдей 
болады. Яғни, екі жарты толқын да түзету үшін қолданылады. Пайда болатын 
тұрақты U2 кернеуі бір немесе бір фазалы түзеткішті қолданғанға қарағанда 
екі есе жылдам болады.[1] 

Z-Diode 
Z-диодтар (Zener1)-диодтар) (стабилитрондар диодтары) олардың 

бұзылу аймағында жұмыс істейді, яғни олар жабу режимінде қосылған. 
Олардың сипаттамасы жабылу аймағынан бұзылу аймағына ауысуды 
көрсетеді, ал IZ бұзылу тоғы күрт артады (1.55 сурет). 

Z диодтарының немесе стабилитрон диодтарының жұмыс аймағы-
бұзылу аймағы. 

Бұзылу аймағында Z диодтары қосқыш сияқты жұмыс істейді. 
Электрондық электр тізбектерінде олар кернеу тұрақтандырғыштары, кернеу 
шектегіштері немесе шарқы өлшемдер сезбегі ретінде қолданылады. 

 
1.55 сурет - Z-диодтың немесе стабилитрон диодының сипаттамасы 

  
 

 
Z-диод, мысалы: v6 түрі, (1.55 сурет) 8,0 V және 8,1 V арасындағы 

UZкернеуінде болады. Тұрақтандырғыш арқылы IZ ең жоғарғы  рұқсат 
етілген тоғы шамамен 170 мА құрайды. Жоғары тоқпен ол қызады және 
күйіп кетеді. 

Тоқты шектеу үшін әр зенер диодында шунт кедергісі болуы керек. 
Кернеу тұрақтандырғышы (1.55 сурет). Егер стабилитрон диодында 

бұзылу кернеуіне әлі қол жеткізілмесе, онда оның жабылу аймағында RZ 
зенер диодының кедергісі R1 шунт кедергісінен әлдеқайда үлкен. U1 жалпы 
қуат кернеуі зенер диодына және бір уақытта параллель қосылған RL 
жүктеме кедергісіне қосылады. 

Егер жұмыс кернеуі рұқсат етілген U1 кернеуінен асып кетсе, онда uz 
тұрақтандыру кернеуі зенер диодының бұзылу аймағында оның ішкі RZ 
кедергісін айтарлықтай төмендетеді. Бұл жағдайда R1 шунт кедергісі арқылы 
қосымша IZ тоғы ағып, R1 шунт кедергісіндегі Ua кернеуінің төмендеуі 
артады. 

 
1.56 сурет - Кернеу тұрақтандырғышы 

 
Стабилитрон диодымен кернеуді тұрақтандырған кезде U2 тұрақты 

шығыс кернеуі R1 шунт кедергісіндегі UA кернеуінің төмендеуіне 
байланысты жүзеге асырылады. 

Транзисторлар 
Олар бір-бірінің үстінде жатқан үш қабаттан тұрады, олардың 

әрқайсысының өзіндік электр байланысы бар. Жартылай өткізгіштер 
қабаттарының орналасуы бойынша транзисторды бір-біріне қарама-қарсы 
орналасқан екі диодпен салыстыруға болады. Жартылай өткізгіштердің 
орналасуына байланысты келесі транзисторлар бөлінеді: PNP 
транзисторлары және NPN транзисторлары. Қосылыстары бар жартылай 
өткізгіштердің қабаттары: Е эмитенті, С коллекторы және B негізі (1.5-кесте). 
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1.5 кесте – Биполярлық транзисторларды қосу параметрлерінің жиынтық 
кестесі 

Тізбек түрі 
 

Кіріс кедергісі 
 

Шығару 
кедергісі 

 

Кернеу 
бойынша 
күшеюі 

Тоқ 
бойынша 
күшеюі 

Қуат 
бойынша 
күшеюі 

ЖАЛПЫ 
БАЗА 

ЖБ 

Төмен Жоғары  Жоғары  1-ден 
төмен 

Орташа 

ЖАЛПЫ 
ЭМИТТЕР 

ЖЭ 

Орташа Орташа Орташа Жоғары  Жоғары  

ЖАЛПЫ 
КОЛЛЕКТОР 

ЖК 

Жоғары  Төмен 1-ден төмен Орташа Орташа 

 
Транзисторлар мынау ретінде пайдаланылуы мүмкін: релелік 

функциялары бар ажыратқыштар, күшейткіштер, басқарылатын ауыспалы 
кедергілер. 

Транзистор коммутатор ретінде (1.57 сурет) 
Ол төмен IB басқару кернеуі бар үлкен IC жұмыс тоқтарын контактісіз 

қосуға және өшіруге мүмкіндік береді; механикалық жылжымалы бөліктер 
болмағандықтан, ол тозбай жұмыс істейді. Қосу және өшіру үдерістері 
микросекундтардың лобтары үшін кідіріссіз электрлік басқару импульсі 
арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда транзисторда реле функциясы 
бар.[1] 

 
1.57 сурет - Транзистор ажыратқыш ретінде (қағидаты) 

 
NPN Транзисторы ажыратқыш ретінде 
"Ein" ережесі (қосылған). NPN транзисторларын қолданған кезде база 

мен коллектор әрқашан эмитентке оң әсер етеді (1.58 сурет). Егер в базасы 
мен e эмитенті арасында тұрақты кернеу қолданылса, онда кішкене базалық 
IB тоғы (басқару тоғы) ағып, транзистор қосылады. Енді коллектордан IC 
эмитентіне (жұмыс тоғы) транзистор арқылы қосылған тұтынушыға 
(қыздыру шамы) үлкен тоқ өткізуге болады. IB базасының тоғы R1 
кедергісімен шектеледі. 

"Aus" позициясы (сөндірулі). Егер IB базасындағы тоқ өшірілсе, онда 
тоқ IC коллекторынан бірден тоқтайды, транзистор құлыпталған күйге өтеді. 
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1.5 кесте – Биполярлық транзисторларды қосу параметрлерінің жиынтық 
кестесі 

Тізбек түрі 
 

Кіріс кедергісі 
 

Шығару 
кедергісі 

 

Кернеу 
бойынша 
күшеюі 

Тоқ 
бойынша 
күшеюі 

Қуат 
бойынша 
күшеюі 

ЖАЛПЫ 
БАЗА 

ЖБ 

Төмен Жоғары  Жоғары  1-ден 
төмен 

Орташа 

ЖАЛПЫ 
ЭМИТТЕР 

ЖЭ 

Орташа Орташа Орташа Жоғары  Жоғары  

ЖАЛПЫ 
КОЛЛЕКТОР 

ЖК 

Жоғары  Төмен 1-ден төмен Орташа Орташа 

 
Транзисторлар мынау ретінде пайдаланылуы мүмкін: релелік 

функциялары бар ажыратқыштар, күшейткіштер, басқарылатын ауыспалы 
кедергілер. 

Транзистор коммутатор ретінде (1.57 сурет) 
Ол төмен IB басқару кернеуі бар үлкен IC жұмыс тоқтарын контактісіз 

қосуға және өшіруге мүмкіндік береді; механикалық жылжымалы бөліктер 
болмағандықтан, ол тозбай жұмыс істейді. Қосу және өшіру үдерістері 
микросекундтардың лобтары үшін кідіріссіз электрлік басқару импульсі 
арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда транзисторда реле функциясы 
бар.[1] 

 
1.57 сурет - Транзистор ажыратқыш ретінде (қағидаты) 

 
NPN Транзисторы ажыратқыш ретінде 
"Ein" ережесі (қосылған). NPN транзисторларын қолданған кезде база 

мен коллектор әрқашан эмитентке оң әсер етеді (1.58 сурет). Егер в базасы 
мен e эмитенті арасында тұрақты кернеу қолданылса, онда кішкене базалық 
IB тоғы (басқару тоғы) ағып, транзистор қосылады. Енді коллектордан IC 
эмитентіне (жұмыс тоғы) транзистор арқылы қосылған тұтынушыға 
(қыздыру шамы) үлкен тоқ өткізуге болады. IB базасының тоғы R1 
кедергісімен шектеледі. 

"Aus" позициясы (сөндірулі). Егер IB базасындағы тоқ өшірілсе, онда 
тоқ IC коллекторынан бірден тоқтайды, транзистор құлыпталған күйге өтеді. 

  
 

Коллектор тоғының үзілуі базаға теріс кернеу қолданылған кезде де жүреді 
(1.58 сурет). 

 
1.58 сурет - NPN транзистор ажыратқыш ретінде  

 
PNP транзисторы ажыратқыш ретінде  
"Ein" ережесі (қосылған). PNP транзисторын пайдалану кезінде база 

мен коллектор әрқашан эмитентке теріс болады (1.59 сурет). 
"Aus" позициясы (өшірулі). Тоқты коллектор арқылы үзу тоқ тізбегін 

базаға бөлу арқылы немесе базада оң потенциал алу арқылы жүзеге 
асырылады. Барлық басқа үдерістер NPN транзисторындағыдай жүреді. 

 
1.59 сурет - PNP транзисторы ажыратқыш ретінде  

 
Эмитент пен негіз арасындағы шағын басқару тоғы (басқару тоғы) Е 

эмитенті мен C коллекторы (Эмитент-коллектор-тоқ) арасындағы үлкен 
жұмыс тоқтарын ауыстырады. 

Транзистор ретінде күшейткіш 
RL жүктеме кедергісі және RCE транзисторының коллекторлық-

эмиттер кедергісі кернеу бөлгішін құрайды. Транзистордың кедергісі 
өзгерген кезде UL: UCE кернеулерінің қатынасы өзгереді. 

Егер UBE кернеуі жоғарыласа, транзистордың кедергісі төмендейді. 
Кернеу бөлгішіндегі кернеудің таралуы өзгереді; RL жүктеме кедергісінде 
UL кернеуінің жоғары төмендеуі байқалады. 

UBE базалық эмиттер кернеуінің шамалы өзгеруі RL жүктемесінде ul 
Шығыс кернеуінің жоғарылауына әкеледі. Бұл құрылғы кернеу күшейткіші 
деп аталады. 
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1.60 сурет -Транзистор күшейткіш ретінде 

 
Егер UBE кернеуі аздап жоғарыласа, IB базасының тоғы да аздап 

артады, транзисторда RCE кедергісі күрт төмендейді, бұл IC коллекторының 
тоғының жоғарылауына әкеледі. Бұл құрылғы ағымдағы күшейткіш деп 
аталады. 

Транзистор айнымалы кедергі ретінде. жұмыс істеу қағидаты 
транзисторды күшейткіш ретінде қолданумен бірдей (1.59 сурет). Сізге назар 
аудару керек нәрсе-транзистордың қызуы, ол жойылмауы үшін. 

Өріс транзисторлары (FET) 
Өріс эффектісі транзисторлары жүктеме тоғын кішкене басқару 

кернеуін беру кезінде пайда болатын кішкентай электр өрісі арқылы 
басқарады. 

Өріс транзисторының құлыптау қабаты (J-FET1) (1.61 сурет). Ол 
қосылымдар арасындағы n немесе p өткізгіштерден тұрады қалпына келтіру 
(d-Drain) және беру (S-Source). Drain-Source-арнасы арқылы тоқ ағыны Gate 
(G)-дәліз қосылымы арқылы басқару кернеуін пайдалану арқылы жүзеге 
асырылады. 

 
 

1.61 сурет - N-өріс транзисторының құлыптау қабатының түрі 
 
Әрекет ету қағидаты. Далалық транзисторда заряд көзі Drain (D) және 

Source (S) қосылыстары арасындағы өткізгіш арқылы қозғалады, олар 
қолданылатын кернеу кезінде электр өрісін түзеді (G). Бұл өріс өткізгіштікті 
азайту немесе ұлғайту бағытында өзгерте алады. Өріс эффектінің 
транзисторының құлыптау қабатының n түрімен дәліздер P типті 
аудандардан алынады. Арна (құлыптау қабаты) - n-аймақ. Егер дәлізде (G), 
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1.60 сурет -Транзистор күшейткіш ретінде 

 
Егер UBE кернеуі аздап жоғарыласа, IB базасының тоғы да аздап 

артады, транзисторда RCE кедергісі күрт төмендейді, бұл IC коллекторының 
тоғының жоғарылауына әкеледі. Бұл құрылғы ағымдағы күшейткіш деп 
аталады. 

Транзистор айнымалы кедергі ретінде. жұмыс істеу қағидаты 
транзисторды күшейткіш ретінде қолданумен бірдей (1.59 сурет). Сізге назар 
аудару керек нәрсе-транзистордың қызуы, ол жойылмауы үшін. 

Өріс транзисторлары (FET) 
Өріс эффектісі транзисторлары жүктеме тоғын кішкене басқару 

кернеуін беру кезінде пайда болатын кішкентай электр өрісі арқылы 
басқарады. 

Өріс транзисторының құлыптау қабаты (J-FET1) (1.61 сурет). Ол 
қосылымдар арасындағы n немесе p өткізгіштерден тұрады қалпына келтіру 
(d-Drain) және беру (S-Source). Drain-Source-арнасы арқылы тоқ ағыны Gate 
(G)-дәліз қосылымы арқылы басқару кернеуін пайдалану арқылы жүзеге 
асырылады. 

 
 

1.61 сурет - N-өріс транзисторының құлыптау қабатының түрі 
 
Әрекет ету қағидаты. Далалық транзисторда заряд көзі Drain (D) және 

Source (S) қосылыстары арасындағы өткізгіш арқылы қозғалады, олар 
қолданылатын кернеу кезінде электр өрісін түзеді (G). Бұл өріс өткізгіштікті 
азайту немесе ұлғайту бағытында өзгерте алады. Өріс эффектінің 
транзисторының құлыптау қабатының n түрімен дәліздер P типті 
аудандардан алынады. Арна (құлыптау қабаты) - n-аймақ. Егер дәлізде (G), 

  
 

(S)-мен салыстырғанда, теріс кернеу қолданылса, drain - Source арнасы 
арқылы қозғалатын электрондарды итеріп, өту қимасын төмендететін 
серпімді электр өрісі пайда болады. Егер басқарушы арна (G) тоқ ағады, ал 
далалық транзистор әрекет етпейді. 

Өріс транзисторының оқшаулау қабаты (IG-FET2). Ол MOSFET ( metal 
oxide Semiconductor Field Effect Transistor - металл оксиді жартылай өткізгіш 
өріс эффект Транзисторы) (1.62 сурет). Бұл жағдайда дәліз (G) 
электрондарды p аймағы арқылы емес, оксидтің қабатында орналасқан және 
каналдан оқшауланған металл G электродтары арқылы алады. 

 
1.62 сурет - Далалық транзистор (MOSFET) 

 
Транзисторлардың оқшаулау қабаты (IG-FET) екі топқа бөлінеді.  
1. Өзін-өзі құлыптау FET ("байытылған түрі"). Gate (G) және Source (S) 

арасында да, (D) және (S) арасында да 0 V кернеуде байытылған түрде тоқ 
ағып кетпейді. 

2. Өздігінен жүретін FET ("таусылған тип"). 0 V (G) және (S) 
арасындағы, сондай-ақ (D) және (S) арасындағы кернеу азайған кезде тоқ 
ағады. 

1.6 кесте Далалық транзистордың әртүрлі түрлеріне шолу жасайды. 
 

1.6 кесте - Далалық транзисторлар 
Жартылай өткізгіш 

элементтер 
Арна түрі 

 
Заряд тасығышы 

 
Сурет схемасы 

Запирающий слой 
FET 

N-арна Жұтандату 

 
P-арна Жұтандату 

 

MOSFET 

N-арна Шоғырлану 

 
Жұтандату 

 
P-арна Жұтандату 

 
Шоғырлану 
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Далалық транзисторлар әдеттегі (биполярлы) транзисторлармен 

салыстырғанда қосылу уақыты мен жиілігінде артықшылықтарға ие (1.7-
кесте). Далалық транзисторлар қарапайым транзисторлар сияқты 
ажыратқыштар мен күшейткіштер ретінде пайдалануға болады. 

 
1.7 кесте - Қарапайым (биполярлы) және униполярлы транзисторларды 

(FET) салыстыру) 
 

 
Биполярлы   

Кіріс-кедергі кіші жоғары 
Басқару Қуатын жоғалту 

тоғы 
Кернеу, сымсыз 

Қосылу уақыты 50…500 нс 10…600 бс 
Сөндіру уақыты 500...8000 нс 10...600 бс 
Жиілік 100 MHz Көп GHz 
Қайта жүктеу төмен жақсы 
Термотұрақтандырғыш Талап етіледі Талап етілмейді 

Тиристор 
Тиристор-түзеткіш қасиеттері бар электронды басқарылатын қосқыш. 

Ол төрт тізбектелген жартылай өткізгіштен тұрады, олардың үшеуінде 
байланыс бар (1.64 сурет): 

- Анод (А) 
- Катод (K) 
- Gate (G) – дәліз 
Gate, аудармада: дәліз немесе қақпа, бұл басқарушы электрод. 

Жартылай өткізгіштердің қабаттарының комбинациясына байланысты p-Gate 
тиристорлары және N-Gate тиристорлары бөлінеді. Негізінен pnpn жартылай 
өткізгіштерінің p-Gate жүйесімен тіркесімі бар тиристорлар қолданылады. 

 
1.63 сурет. Р-басқарылатын тиристор құрылғысы, сұлбалық кескін 

 
Тиристор өткізеді. P-Gate тиристорларында жартылай өткізгіштердің 

төрт қабатын Gate-ге берілген қысқа оң импульс арқылы өткізу үшін басқару 
(тұтану) қажет. Тұтанғаннан кейін тиристор анод (А) мен катод (К) арасында 
кернеудің шамалы айырмашылығы болғанша ашық қалады. Бұл ең аз жұмыс 
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Далалық транзисторлар әдеттегі (биполярлы) транзисторлармен 

салыстырғанда қосылу уақыты мен жиілігінде артықшылықтарға ие (1.7-
кесте). Далалық транзисторлар қарапайым транзисторлар сияқты 
ажыратқыштар мен күшейткіштер ретінде пайдалануға болады. 

 
1.7 кесте - Қарапайым (биполярлы) және униполярлы транзисторларды 

(FET) салыстыру) 
 

 
Биполярлы   

Кіріс-кедергі кіші жоғары 
Басқару Қуатын жоғалту 

тоғы 
Кернеу, сымсыз 

Қосылу уақыты 50…500 нс 10…600 бс 
Сөндіру уақыты 500...8000 нс 10...600 бс 
Жиілік 100 MHz Көп GHz 
Қайта жүктеу төмен жақсы 
Термотұрақтандырғыш Талап етіледі Талап етілмейді 

Тиристор 
Тиристор-түзеткіш қасиеттері бар электронды басқарылатын қосқыш. 

Ол төрт тізбектелген жартылай өткізгіштен тұрады, олардың үшеуінде 
байланыс бар (1.64 сурет): 

- Анод (А) 
- Катод (K) 
- Gate (G) – дәліз 
Gate, аудармада: дәліз немесе қақпа, бұл басқарушы электрод. 

Жартылай өткізгіштердің қабаттарының комбинациясына байланысты p-Gate 
тиристорлары және N-Gate тиристорлары бөлінеді. Негізінен pnpn жартылай 
өткізгіштерінің p-Gate жүйесімен тіркесімі бар тиристорлар қолданылады. 

 
1.63 сурет. Р-басқарылатын тиристор құрылғысы, сұлбалық кескін 

 
Тиристор өткізеді. P-Gate тиристорларында жартылай өткізгіштердің 

төрт қабатын Gate-ге берілген қысқа оң импульс арқылы өткізу үшін басқару 
(тұтану) қажет. Тұтанғаннан кейін тиристор анод (А) мен катод (К) арасында 
кернеудің шамалы айырмашылығы болғанша ашық қалады. Бұл ең аз жұмыс 

  
 

тоғы (ұстап қалу тоғы) болған жағдайда болады. Транзистордан 
айырмашылығы, тиристордағы жұмыс тоғы өздігінен орнатылмайды. 

 

 
1.64 сурет. Импульсті тұтану 

 
Тиристор тұтанғаннан кейін диод ретінде әрекет етеді. 
Тиристор құлыптаулы. Егер тиристорды құлыптап, тоқ ағынын үзу 

керек болса. Тиристорды құлыптау келесі жағдайларда пайда болуы мүмкін: 
- Жұмыс тоғы қысқа уақытқа үзіледі, бұл үлкен тоқтармен мүмкін емес. 
- Анодқа (а) қысқа теріс импульс беру арқылы ағып жатқан ұстап 

тұрған тоқтың қысқа мерзімді (секундтың мыңдық бөлігі) төмендеуі орын 
алады. 

- Нөлдік сызықтың өтуі кезінде айнымалы тоқ кезінде пайда болатын 
жүктеме тоғының бағыты өзгерген кезде. 

Тиристорларды келесі салаларда қолдануға болады: 
- Түзету (айнымалы кернеу тұрақты, мысалы: үлкен өндіргіштер). 
- Кері трансформация (тұрақты кернеу айнымалыға, мысалы: 

импульстік кернеуді құру кезінде). 
- Басқарылатын түзету. Тұрақты кернеуді биіктікте басқаруға немесе 

реттеуге болады. 
- Айнымалы тоқты басқару, мысалы: диммер. Яғни, ол кернеу 

мөлшерін өзгерте алады. 
- Жиілік түзеткіш. Мысалы, құрылған айнымалы тоқтың жиілігі 

тұрақты тоқтан өзгеруі мүмкін. Осылайша, айнымалы электр 
қозғалтқышының айналу жылдамдығын басқаруға болады. 

50 V-ден 8000 V-ге дейінгі номиналды кернеулерде және 0,4 А-дан 
4,500 А-ға дейінгі номиналды тоқтарда жоғары жүктеме электроникасында. 

 
1.5. Қағидатты, электрлік және монтаждау сұлбаларын оқу 
Заманауи планарлық технологияның арқасында бір электр тізбегінің 

барлық компоненттері (кедергі, конденсаторлар, диодтар, транзисторлар, 
тиристорлар), соның ішінде олардың арасындағы өткізгіштер бір монолитті 
пластинада (монолитті кремний шинасы (Chip чипі) бір Технологиялық 
үдерісте құрылуы мүмкін. 
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Бұл пластинада өткізгіштер арқылы бір-бірімен әрекеттесетін IC 
(lntegrated Circuits) деп аталатын жеке компоненттер жасалады (1.65 сурет). 

 
1.65 сурет - Интегралдық сұлбаның мысалы 

 
IC интегралды сұлбаларында әр жеке элементтің өзіндік қосылыстары 

жоқ (бұл қосылыстар интегралды сұлба корпусына енгізілген), мұндай 
интегралды компоненттер функционалды элементтер деп аталады. 

Планарлық технология. Бұл жартылай өткізгіш технологиядағы 
жартылай өткізгіш құрылғылар мен чиптерді (чиптерді) өндіруге арналған 
үдерісті білдіреді. Олар бір-бірінен оқшауланған әртүрлі қабаттарды құру 
үдерісінде дәйекті қолдану арқылы жасалады, олардың арасында қабаттар 
арасында элементтерді байланыстыратын қосылыстар, өткізгіштер және 
жартылай өткізгіштер бар. Үдеріс әртүрлі технологиялық операциялармен 
жүзеге асырылады, мысалы: әртүрлі материалдардан жұқа қабаттарды 
қолдану арқылы, мысалы: бір чипте немесе чипте 100000-нан астам белсенді 
функциялар болуы мүмкін, мысалы: Транзисторлар мен диодтар және 
пассивті функциялар, мысалы: кедергілер, конденсаторлар. 

Гибридті сұлбалар. Гибридті сұлбалар интегралды сұлбалардың немесе 
чиптердің және әртүрлі типтегі жеке компоненттердің жиынтығынан тұрады 
(1.66 сурет). Олар, әдетте, тасымалдаушы ПХД-да орындалады, дәнекерлеу 
(бетіне немесе тесікке орнату) немесе басқа технологиялар арқылы бір-
бірімен бекітіледі. Нәтижесінде белгілі бір қасиеттері бар арнайы тізбектер 
алынады, мысалы: басқару модульдері, күшейткіштер және т. б. 
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Бұл пластинада өткізгіштер арқылы бір-бірімен әрекеттесетін IC 
(lntegrated Circuits) деп аталатын жеке компоненттер жасалады (1.65 сурет). 

 
1.65 сурет - Интегралдық сұлбаның мысалы 

 
IC интегралды сұлбаларында әр жеке элементтің өзіндік қосылыстары 

жоқ (бұл қосылыстар интегралды сұлба корпусына енгізілген), мұндай 
интегралды компоненттер функционалды элементтер деп аталады. 

Планарлық технология. Бұл жартылай өткізгіш технологиядағы 
жартылай өткізгіш құрылғылар мен чиптерді (чиптерді) өндіруге арналған 
үдерісті білдіреді. Олар бір-бірінен оқшауланған әртүрлі қабаттарды құру 
үдерісінде дәйекті қолдану арқылы жасалады, олардың арасында қабаттар 
арасында элементтерді байланыстыратын қосылыстар, өткізгіштер және 
жартылай өткізгіштер бар. Үдеріс әртүрлі технологиялық операциялармен 
жүзеге асырылады, мысалы: әртүрлі материалдардан жұқа қабаттарды 
қолдану арқылы, мысалы: бір чипте немесе чипте 100000-нан астам белсенді 
функциялар болуы мүмкін, мысалы: Транзисторлар мен диодтар және 
пассивті функциялар, мысалы: кедергілер, конденсаторлар. 

Гибридті сұлбалар. Гибридті сұлбалар интегралды сұлбалардың немесе 
чиптердің және әртүрлі типтегі жеке компоненттердің жиынтығынан тұрады 
(1.66 сурет). Олар, әдетте, тасымалдаушы ПХД-да орындалады, дәнекерлеу 
(бетіне немесе тесікке орнату) немесе басқа технологиялар арқылы бір-
бірімен бекітіледі. Нәтижесінде белгілі бір қасиеттері бар арнайы тізбектер 
алынады, мысалы: басқару модульдері, күшейткіштер және т. б. 

  
 

 
1.66 сурет - Гибридті сұлба 

 
Сұлбалардың жіктелуі 
Электр сұлбасы электр қондырғыларының жұмыс істеу қағидатын 

түсінуге мүмкіндік беретін шартты графикалық белгілерді қолдана отырып 
жасалған электр компоненттері мен олардың қосылыстарының жеңілдетілген 
визуалды бейнесі деп аталады. 

Сұлба әртүрлі электрлік компоненттердің бір-бірімен қалай 
байланысып, өзара әрекеттесетінін көрсетеді. 

Машина жасауда мақсатына байланысты келесі типтегі сұлбалық 
кескіндер қолданылады: 

- Құрылымдық 
- Монтаждық 
- Қағидатты 
Құрылымдық сұлбалар (1.67 сурет). Тек маңызды компоненттерді 

ескере отырып, жеңілдетілген кескінді көрсетіңіз. Электр жүйесінің жұмыс 
істеу қағидаты мен құрылымын сипаттаңыз. 

Негізгі элементтер таңбаланған белгілері немесе символдары және 
тиісті белгілері бар тіктөртбұрыштар немесе квадраттар түрінде ұсынылған. 

 
1.67 сурет - Құрылымдық сұлба 

 
Орнату сұлбасы 
Бөлінеді: 
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- белгіленген қосылыстары бар монтаждау сұлбалары; 
- жеке қосылыстары бар монтаждау сұлбалары. 
Белгіленген қосылыстары бар орнату сұлбасы (1.68 сурет). Ол электр 

құрылғысының қосылу нүктелерін және қосылған ішкі және сыртқы өткізгіш 
қосылыстарды көрсетеді. Осы мақсаттар үшін жеке компоненттер өткізгіштік 
бағытымен, барлық қосылу нүктелерімен және терминалды қосылыстардың 
орналасуымен белгіленеді. Қосылу сұлбасы трактордың берілісін басқарудың 
электр тізбегін көрсетеді. 

 

 
1.68 сурет - Қосылу суреттері бар орнату сұлбасы 

 
Жеке суреттегі орнату сұлбасы (1.69 сурет). Жеке суретте тізбектерде 

компоненттер (сымдар) арасында болатын өткізгіштердің байланыстырушы 
сызықтары жоқ. 

 
Сурет 1.69- Жеке кескіні бар монтаждау сұлбасы 

 
Компоненттердің суреті. Электр тізбектерін оқуды жеңілдету үшін 

әртүрлі компоненттердің өзіндік кодталған белгілері бар. Белгілеу әріптер 
мен сандар тізбегінен тұрады, мысалы: G1 - өндіргішке арналған белгі. 

Мақсатты ақпарат. Кейбір тұтынушыларға немесе компоненттерге 
қосылған барлық сымдар белгілі бір мақсатты ақпаратқа ие (1.68 сурет), ол 
келесі белгілерден тұрады: 

- Өткізгіштер қосылатын терминалдарды белгілеу, мысалы: B + 
өндіргіші. 

- Өткізгіштің символы о -. 
- Өткізгіш қолайлы құрылғыны белгілеу, мысалы: G2 батарея. 
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- белгіленген қосылыстары бар монтаждау сұлбалары; 
- жеке қосылыстары бар монтаждау сұлбалары. 
Белгіленген қосылыстары бар орнату сұлбасы (1.68 сурет). Ол электр 

құрылғысының қосылу нүктелерін және қосылған ішкі және сыртқы өткізгіш 
қосылыстарды көрсетеді. Осы мақсаттар үшін жеке компоненттер өткізгіштік 
бағытымен, барлық қосылу нүктелерімен және терминалды қосылыстардың 
орналасуымен белгіленеді. Қосылу сұлбасы трактордың берілісін басқарудың 
электр тізбегін көрсетеді. 

 

 
1.68 сурет - Қосылу суреттері бар орнату сұлбасы 

 
Жеке суреттегі орнату сұлбасы (1.69 сурет). Жеке суретте тізбектерде 

компоненттер (сымдар) арасында болатын өткізгіштердің байланыстырушы 
сызықтары жоқ. 

 
Сурет 1.69- Жеке кескіні бар монтаждау сұлбасы 

 
Компоненттердің суреті. Электр тізбектерін оқуды жеңілдету үшін 

әртүрлі компоненттердің өзіндік кодталған белгілері бар. Белгілеу әріптер 
мен сандар тізбегінен тұрады, мысалы: G1 - өндіргішке арналған белгі. 

Мақсатты ақпарат. Кейбір тұтынушыларға немесе компоненттерге 
қосылған барлық сымдар белгілі бір мақсатты ақпаратқа ие (1.68 сурет), ол 
келесі белгілерден тұрады: 

- Өткізгіштер қосылатын терминалдарды белгілеу, мысалы: B + 
өндіргіші. 

- Өткізгіштің символы о -. 
- Өткізгіш қолайлы құрылғыны белгілеу, мысалы: G2 батарея. 

  
 

- Осы өткізгіш өтетін тұтынушыдағы терминалдарды белгілеу. Мұндай 
белгілеуде әрқашан қос нүкте болады (:). Бұл әрдайым түпкілікті 
тұтынушыны анықтау үшін жасалады, мысалы: G2: + оң сымның батареяға 
қосылғанын білдіреді. 

- Егер бар болса, сымдардың түсі. Сымдарды түрлі-түсті кодтау 
әрқашан басқа жазулардан көлбеу түрту арқылы бөлінеді (/), мысалы:+/SW 
бұл байланыс қара оқшауланған сымдар арқылы жүзеге асырылады дегенді 
білдіреді. 

Суреттегі белгілер. 1.70 G1 өндіргішінен келесі сымдар шығатынын 
білдіреді: 

D + O– H1 d + терминалы H1 зарядтауды басқару шамына қосылған. 
B+O– G2:+/SW B + терминалы G2 аккумуляторының оң полюсіне 

қосылған. Сым қара түсті. 
B-O-I терминалы B-машинаның массасына қосылған. 
Сипатталған қосылыстарды бақылау үшін Сіз өткізгіштердің суреті бар 

монтаж сұлбасын қолдана аласыз (1.68 сурет) 
Сұлбалық сұлбалар 
Сұлбалық диаграммалар электр қосылыстары мен олардың жеке 

компоненттерінің егжей-тегжейлі бейнесін береді. Олардың құрамында жеке 
электр тізбектері бар және олардың жұмыс істеу қағидаты туралы егжей-
тегжейлі түсінік береді. Сұлбалық диаграммаларда электр тізбектері, 
компоненттердің белгілері және терминал белгілері көрсетілген. 

Әр түрлі кескін түріне сүйене отырып, сұлбалар келесідей бөлінеді: 
- толық кескіні бар сұлбалық сұлбалар; 
- бөлек кескіні бар сұлбалық диаграммалар. 
Толық кескіні бар сұлбалық диаграмма (1.70 сурет). 
Осындай сұлбаға қатысатын барлық компоненттер жақын жерде 

орналасқан. 
Бұл жағдайда жеке компоненттердің кеңістіктік орналасуын және 

олардың қосылу нүктелерін ескермеу керек. 
Механикалық байланыстар нүктелі сызықтармен белгіленеді 

 
1.70 сурет - Толық бейнедегі сұлбалық диаграмма 
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Бөлек суреттегі сұлбалық диаграмма (1.71 сурет). 
Электр компоненттерінің сұлбалық қосылыстары электр тоғының 

ағымын нақты бақылауға болатындай етіп орналастырылған, ал 
компоненттердің физикалық орналасуы және олардың бір-біріне жатуы, 
сондай-ақ механикалық байланыстар мүлдем ескерілмейді. 

Электр тізбектеріндегі өткізгіштер мен компоненттер әдетте тік және 
көлденең түзу сызықтар түрінде бейнеленген. Көбінесе оң және теріс 
компоненттер электрлік тізбектердің жоғарғы және төменгі жағындағы 
көлденең параллель сызықтар ретінде бейнеленген. Қажет болса, мұндай 
сұлбаларды 90 градусқа төңкерілген түрінде көрсетуге болады. 

Тізбектің нүктелерін анықтауды жеңілдету үшін тізбектің төменгі 
жағына бекітілген Бөлімнің таңбалануы қолданылады (1.66 сурет). Бұл үшін 
үш нұсқа бар: 

- төменнен бір-бірінен бірдей қашықтықта, солдан оңға қарай 
сандардан (1, 2, 3, ...) тұратын шкала қолданылады. 

- сұлбаның сегментін белгілеу, мысалы: электрмен жабдықтау. 
- шкаладан сандармен және функциялардың сипаттамасымен 

сегменттерді белгілеу арқылы біріктірілген сурет. 
Сұлбалық диаграммаларды жеңілдетілген түрде және толық көрсетуге 

болады. 

 
1.71 сурет - Бөлек бейнедегі қағидаттық сұлба 

 
Қағидаттық сұлбалардағы қосымша ақпарат 
Сұлбалық сұлбалар әртүрлі өндірушілер арасында ерекшеленеді. 

Айырмашылық әртүрлі қосымша ақпарат беру болып табылады. 
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1.71 сурет - Бөлек бейнедегі қағидаттық сұлба 

 
Қағидаттық сұлбалардағы қосымша ақпарат 
Сұлбалық сұлбалар әртүрлі өндірушілер арасында ерекшеленеді. 

Айырмашылық әртүрлі қосымша ақпарат беру болып табылады. 

  
 

Сұлбалық диаграммалар-бұл жылжымалы машиналардағы электр 
жабдықтарының ықтимал көрінісі және қосымша жабдықтармен жабдықтау 
немесе қайта жабдықтау контекстінде қолданылады. 

Ұстаным сұлбаларын қолдану  
Электр желілеріндегі ақауларды іздеуде электр сұлбалары 

қолданылады, мысалы: ақаулы электр компоненттерін іздеу кезінде. 
Ақаулықтарды жою кезінде сіз машина өндірушісінің ұсыныстарына назар 
аударуыңыз керек! 

Мысалы ұстаным сұлбасын қолдана отырып, электрлік ақаулықты 
іздеу ұстанымын көрсетеді. 

 
A - Терминал/Модуль……………………………… 

 
B - Сенсор/Сезбек…………………………………. 

 
E - Жарықтандыру…………………………………  
F - Сақтандырғыш…………………………………  
G - Қуат көзі………………………………………... 

 
H - Дыбыстық/жарық ескерту дабылы…………… 

 
K - Реле……………………………………………... 

 
M - Электрлі мотор…………………………………  
P - Бақылау аспаптары…………………………….  
R - Потенциометр/Кедергі………………………… 

 
S - Кабинадағы басқаруды сөндіргіш…………….. 

 
T - Терминалды басқару пернелері………………. 

 
U - Құрылымды басқару сөндіргіші………………. 

 
V - Электронды құрылғы………………………….. 

 
W - Антена…………………………………………..  
X - Штекерлі қосылыс……………………………..  
Y - Электрлі магнитті шарғы……………………… 

 
Z - Функционалдық сөндіргіш……………………. 

 
 

1.72 сурет -  Сұлбалардағы негізгі электр компоненттерін белгілеу 
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1.6. Электр жабдықтарын қауіпсіздік техникасы нормалары мен 
пайдалану ережелерін сақтай отырып пайдалану 

Адамдар мен жануарлар үшін электр тоғы қауіпті. 
Егер адам ағзасы арқылы 50 мА-дан астам тоқ өтіп кетсе, бұл өлімге 

әкелуі мүмкін. 50 V-ден асатын айнымалы кернеу өмірлік маңызды 
мүшелерге зақым келтіруі мүмкін. 

Электр ақауларының түрлері (1.73 сурет). Электр жүйелерінде келесі 
ақаулар бар: адам денесі арқылы қысқа тұйықталу, қысқа тұйықталу, 
сымдардың қысқа тұйықталуы және жерге тұйықталу. 

 
Желі сипаттамасы Адамды электр желісіне қосу сұлбасы 

1 2 
Оқшаулағыш желіні өткізгішке 
жанасу 

 
Жерге тұйықталған полюспен 
жерге тұйықталмаған желі 
сымына жанасу 

 
Басқа сымды жерге тұйықтау 
кезінде жарамды сымға жанасу 

 
1.73 сурет - Адамның электр тоғымен зақымдану шарттары 

 
Тікелей және жанама жанасу  
Тікелей жанасу (1.74 сурет) егер адам кернеудегі құрылғыларға немесе 

сымдарға тиіп кетсе, орын алады. Жанасу қаупін болдырмау үшін кернеудегі 
барлық бөліктерді оқшаулау немесе жабу қажет. 
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1.74 сурет - Тікелей жанасу 

 
Тікелей жанасуға қарсы сақтық шарасы кернеу астында тұрған сымдар 

мен механизмдерді оқшаулау болып табылады. 
Жанама (жанама) жанасу (1.75 сурет) ақаулыққа байланысты құрылғы 

компоненттері кернеуде болмауы мүмкін, бірақ кернеуде және адам оларға 
тиюі мүмкін. Мысалы: электр қондырғысының оқшаулауы бұзылған және 
оның корпусы қуатталған. 

 
1.75 сурет - Жанама (жанама) жанасу 

 
Тікелей емес байланысқа қарсы қорғаныс шаралары электр 

құрылғысының корпусына рұқсат етілмеген кернеудің түсу мүмкіндігін 
болдырмаудан тұрады. 

Желіге тәуелсіз қауіпсіздік шаралары 
Егер құрылғы өшірілмеген болса, қорғаныс шаралары қорғаныс 

өткізгішінсіз әрекет етеді. Желіден тәуелсіз мұндай қауіпсіздік шараларына 
мыналар жатады: қорғаныс оқшаулауы бар қауіпсіздік жүйесі, қауіпсіз төмен 
кернеу және қорғаныс бөлу жүйесі. 

Қорғаныс оқшаулауы (1.76 сурет). Ақаулық болған жағдайда жерге 
тесіп кетуі мүмкін барлық компоненттер арнайы материалмен қосымша 
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оқшаулануы тиіс немесе құрылғының бөліктері электрлік қосылыстардан 
диэлектрлік қорғаныс қалқандарының көмегімен бөлінуі тиіс. 

 

 
1.76 сурет - Қорғаныс оқшаулау 

 
Қауіпсіз төмен кернеу қауіпсіз төмен айнымалы тоқ кернеуі-50 V 

дейінгі кернеу. Оны жасау үшін трансформаторлар немесе түрлендіргіштер 
қолданылады. Бұл жағдайда төмен кернеумен жұмыс істейтін 
компоненттерде желінің жоғары кернеуімен өткізгіш қосылыстар болмауы 
керек. 

Қауіпсіз бөлу (1.77 сурет). Қуат көзі мен тұтынушы арасында 
трансформатор орнатылады, онда Шығыс орамасының жермен байланысы 
жоқ, яғни құрылғы мен жер арасында байланыс жоқ. Бөлу 
трансформаторында көбінесе 1:1 қатынасы болады, яғни басқаша айтқанда 
кернеу мәні өзгермейді. 

 
1.77 сурет - Қорғаныс бөлімі 

 
Желіден электр тоғының соғуынан қорғау шаралары  
Мұндай жүйелер РЕ (Protection Earth) қорғаныс өткізгіші болған кезде 

ғана жұмыс істейді. Қорғаныс ретінде артық тоқтан қорғайтын құрылғылар 
(сақтандырғыштар, қауіпсіздік қосқыштары) және ақаулық болған жағдайда 
құрылғыны желіден ажырататын тоқтың ағып кетуіне арналған ажыратқыш 
(Fl қосқышы) қолданылады. 

Қайта тиеу бойынша ажыратқыштың көмегімен қорғау 
Қуат көзі тікелей жерге қосылған. Оның корпусы арнайы қорғаныс 

сымының көмегімен (оқшаулаудың жасыл / сары түсі) қуат көзінің жерге 
қосылуына қосылған. Ақаулық жағдайында біздің денеміз қысқа 
тұйықталуды тудырады, нәтижесінде тоқ күрт артады және құрылғыны 
желіден ажырататын шамадан тыс жүктеме қорғанысы (мысалы: 
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сақтандырғыш немесе шамадан тыс жүктеме қосқышы) іске қосылады. (1.78 
сурет). 

 
1.78 сурет -Тиеу қорғау 

 
Электр энергиясы сымдар арқылы берілетін стационарлық емес электр 

құрылғыларында розетканың штепсельдік қосылымында қорғаныс сымының 
үшінші байланысы болуы керек (1.79 сурет). 

 

 
1.79 сурет - Қорғаныс сымы бар мобильді құрылғылар 

 
Ағымдағы ағып-(FI)-қорғау жүйесі (1.80 сурет). Олардың мақсаты 

тұтынушыда тоқ ағып кеткенде, 0,2 сек ішінде желіден ажырату болып 
табылады. Барлық өткізгіштер (мысалы: L1, N) желіден қорғалған құрылғыға 
қосылған, жиынтық түрлендіргіш деп аталатын жабдықталған. Re қорғаныс 
өткізгіші жиынтық түрлендіргішке қосылмайды. 

Ешқандай ақаулар болмайынша, тұтынушыларға келетін тоқ (IL1) 
тұтынушыдан (IN) ағатын тоққа тең болады, яғни кіріс және шығыс тоқ 
өтетін электромагниттік шарғыларда антифазада жұмыс істейтін магнит 
өрістері жасалады. 
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1.80 сурет - Жылыстаудан қорғау 

 
Қате болған жағдайда тоқтың бір бөлігі (IF ағуы) PE қорғаныс сымы 

арқылы өтеді, яғни жалпы түрлендіргіштегі тоқтар (IL1, IN) бірдей 
болмайды. 

Енді электромагниттік шарғыларда ағып жатқан тоқтар бірдей емес 
магнит өрісін жасайды, сондықтан жиынтық түрлендіргіштің шығыс 
шарғысында кернеу пайда болады, ол жыртқышты іске қосады және 
тұтынушыны желіден ажыратады. P тексеру батырмасының көмегімен Fl 
қауіпсіздік қосқышының жұмысын тексеруге болады.[9] 

 
1.7. Роботтар мен робототехникалық жүйелердің жіктелуі 
Жалпы, әртүрлі қызмет салаларында қолданылатын роботтар үш топқа 

бөлінеді: 
 - адам тәрізді (тұрмыстық); 
 - адамдар үшін қауіпті немесе қол жетімді емес ортада ақпарат жинауға 
арналған ақпараттық (зерттеу); 
 - әр түрлі салалардағы технологиялық үдерістерді автоматтандыруға 
арналған өнеркәсіптік. 

Өнеркәсіптік роботтар (PR) көптеген жіктеу сипаттамаларына ие. 
Олардың негізгілерін қарастырыңыз. 
 Орындалатын операциялардың сипаты бойынша: 
 - технологиялық (өндірістік); 
 - қосалқы (көтергіш-көлік); 
 - әмбебап. 
 Мамандану дәрежесі бойынша: 
 - әмбебап (көп мақсатты); 
 - мамандандырылған; 
 - арнайы (мақсатты). 
 Басқару тәсілі бойынша: 
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 - "қатаң" бағдарламамен (I буын); 
 - бейімделгіш (II буын); 
 - интегралдық (III буын). 
 Қолдану саласы бойынша (өндіріс түрі бойынша): 
 - механикалық өңдеу; 
 - ұсталық-пресс өндірісі; 
 - Құю өндірісі; 
 - құрастыру; 
 - дәнекерлеу; 
 - көліктік-қоймалық және т. 
 Жүк көтерімділігі бойынша (ПР негізгі шарқы өлшемдері). 

ШТ-ның номиналды өнімділігі деп өндіріс заттары немесе 
технологиялық жабдық массасының ең үлкен мәні түсініледі, онда оларды 
ұстап алуға, ұстап қалуға кепілдік беріледі және ШТ-ның пайдалану 
сипаттамаларының белгіленген мәндері қамтамасыз етіледі. 

Егер PR-да бірнеше қол болса, онда әр қолдың жүк көтергіштігі 
бағаланады. 

Жүк көтерімділігі бойынша (МЕМСТ 25204-82) өнеркәсіптік роботтар 
мыналарға бөлінеді: 

1. аса жеңіл-1 кг дейін (0,08; 0,16; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0); 
2. өкпе 1 кг-нан 10 кг-ға дейін (1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 
10,0); 
3. орташа 10-нан 200 кг-ға дейін (12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 
100; 125; 160; 200); 
4. ауыр 200-ден 1000 кг-ға дейін (250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000); 
5. өте ауыр-1000 кг-нан жоғары (МЕМСТ 8032-56 бойынша R10 
қатары, 1250-ден бастап). 
6. Ұтқырлық дәрежелерінің саны бойынша: 

 - ұтқырлықтың бір дәрежесімен; 
 - ұтқырлықтың екі дәрежесімен; 
 - N ұтқырлық дәрежесімен. 

Робот манипуляторының қозғалғыштығы дәрежелерінің саны 
координаталар жүйесіндегі манипулятордың кинематикалық тізбегінің 
еркіндік дәрежелерінің жиынтығы ретінде анықталады, оған қатысты PR 
жұмыс аймағының геометриялық сипаттамалары белгіленеді. 

Манипулятордың ұтқырлық дәрежесі бөлінеді: 
 - жұмыс органын кеңістікте жылжыту үшін пайдаланылатын 
тасымалды; 
 - РО-ның кеңістіктегі орнын өзгерту үшін қолданылатын бағдарлар. 

Әдетте, ұтқырлықтың 3-4 портативті дәрежесі жеткілікті (бұл 
манипулятордың жүзден астам құрылымдық және кинематикалық 
сұлбаларын береді). Нысанды толық бағдарлау үшін ұтқырлықтың 3 
айналмалы бағдарлау дәрежесі жеткілікті. 
 Ұтқырлық бойынша (орын ауыстыру мүмкіндігі бойынша): 
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 Стационарлық: 
 - жылжымалы (көлік құралына орнатылған). 
 Конструктивтік орындалуы бойынша (орнату тәсілі бойынша): 
 - едендік; 
 - аспалы (порталдық, тельферлік); 
 - кіріктірілген (төсек). 
 PR-дың негізгі координаталық қозғалыстарының түрі бойынша 
манипуляторлары жұмыс істейтін роботтар тобына бөлінеді: 
 - тікбұрышты координаталар  жүйесінде; 
 - цилиндрлік координаталар  жүйесінде; 
 - сфералық координаталар  жүйесінде; 
 - бұрыштық координаталар  жүйесінде; 
 - аралас координаталар  жүйесінде. 

Координаталық жүйелердің әрқайсысы манипулятордың белгілі бір 
кинематикалық-орналасу сұлбасына сәйкес келеді, оның көрінісі аудармалы 
және айналмалы байланыстардың құрылымдық орындалуымен анықталады. 
 Қуат жетегінің түрі бойынша: 
 - пневматикалық; 
 - гидравликалық; 
 Электромеханикалық: 
 - аралас. 
 Жылдамдықтар мен қозғалыстарды бағдарламалау сипаты бойынша 
(басқару түрі бойынша): 
 - қатаң бағдарламаланатын; 
 - икемді бағдарламаланатын. 

Қатты бағдарламалау кезінде атқарушы құрылғы алдын-ала енгізілген 
бағдарламаға сәйкес басқарылады. 

Икемді бағдарламалау кезінде бағдарлама мақсаты мен басқару 
объектілері мен өндірістік орта туралы ақпарат негізінде өзгеруі мүмкін. 

Қатты бағдарламалау кезінде мыналар ерекшеленеді: 
 - циклді басқару, онда жұмыс органының қозғалысы жол 
қосқыштарының немесе уақытша элементтердің көмегімен реттелген ретпен 
жүреді (нүктелер саны әдетте екі, үш); 
 - позициялық басқару, онда РО қозғалысы олардың арасындағы 
қозғалыс траекториясын бақылаусыз берілген позициялау нүктелері 
бойынша жүреді (циклді басқару позициялық бақылаудың ерекше жағдайы 
болып табылады); 
 - РО қозғалысы берілген траектория бойынша жылдамдық мәндерін 
уақыт бойынша белгіленген үлестірумен жүретін контурлық басқару; 
 - біріктірілген басқару; 
 Бағдарламалау әдісі бойынша: 
 - бағдарламаланатын оқыту (ең көп таралған әдіс); 
 - аналитикалық бағдарламаланатын; 
 - өз бетінше оқып-үйрену. 
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Бірінші жағдайда басқару бағдарламасы АБЖ-ның оператормен диалог 
режимінде құрылады. Оператор қашықтан басқару пультінің көмегімен 
роботты басқарады, қажетті операцияларды жүйелі түрде орындайды. Бұл 
жағдайда PR қозғалысы туралы ақпарат роботтың АБЖ сақтау құрылғысына 
енгізіледі. 

Екінші әдіспен бағдарлама алдын-ала есептеулер негізінде жасалады. 
Үшінші тәсілде: бағдарлама сыртқы ортаның жағдайы туралы ақпарат 

негізінде қалыптасады. 
Басқару бағдарламасы-бұл белгілі бір ресми тілдегі нұсқаулар тізбегі. 

Жалпы алғанда, PR жұмыс істеуі үшін келесі ақпарат қажет: 
 - бағдарлама қадамдарын орындау реттілігі туралы; 
 - ұтқырлықтың жекелеген дәрежелерінің кеңістіктік жағдайы туралы; 
 - бағдарламаның жеке қадамдары мен жеке басқару командаларының 
орындалу уақыты туралы. 

Бағдарламаның материалдық тасымалдаушысы: 
 - механикалық құрылғылар (аялдамалар, камералар, көшірмелер және 
т. б.); 
 - коммутаторлар (штепсельдік панельдер, барабандар, коммутациялық 
өрістер және т. б.); 
 - жылдам ауысымды бағдарламалық қамтамасыз етушілер 
(перфоленттер, магниттік таспалар, дискілер және т.б.). 
 Қозғалыс жылдамдығы мен дәлдігі. 

Бұл екі шарқы өлшемдер өзара байланысты және роботтардың 
динамикалық қасиеттерін сипаттайды. Жылдамдық пен позициялаудың 
дәлдігі арасында белгілі бір қайшылық бар. 

Жылдамдық қозғалудың жеке дәрежелері бойынша қозғалыс 
жылдамдығымен анықталады: 
 - шағын жылдамдық-0,5 м/с дейін (90 град/с дейін); 
 - орташа (60-65% ПР) - 0,5-тен 1 м/с дейін (90-нан 270 град/С дейін); 
 - жоғары (20% ПР) – 1м/с астам (270 град/с астам). 

Қазіргі заманғы PR жылдамдығын жеткілікті деп санауға болмайды, 
оны кем дегенде 2 есе арттыру керек. 

Манипулятордың дәлдігі позициялаудың нәтижелік қателігімен 
(дискретті қозғалыс кезінде) немесе берілген траекторияны өңдеумен 
(үздіксіз қозғалыс кезінде) сипатталады. 

Көбінесе дәлдік абсолютті қатемен сипатталады. 
1. Кіші-сызықтық қателік > 1 мм; 
2. Орташа-0,1-ден 1 мм-ге дейін. (60...65 %); 
3. Жоғары-0,1 мм-ден аз (шамамен 15 %). 
Ең күрделі, мысалы, көлік қозғалыстарын орындауға арналған PR-ны 

басқарудың қателігі 1 мм-ден асады. 
Адамның қолымен салыстырғанда қазіргі заманғы PR-дың кемшілігі-

манипулятордың жылдамдығын жоғарылату арқылы дәлдіктің төмендеуі. 
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Адамдарда бұл шарқы өлшемдер көбінесе қозғалыстардың өрескел (жылдам) 
және дәл (баяу) болып бөлінуіне байланысты шешіледі. 

Классификациялық шарқы өлшемдермен қатар, PR олардың 
техникалық деңгейін анықтайтын шарқы өлшемдермен сипатталады. 

Техникалық сипаттама келесі негізгі көрсеткіштерді қамтиды: 
- номиналды жүк көтергіштігі, кг; 
- жетек түрі; 
- ұтқырлық дәрежелерінің саны; 
- жұмыс аймағының геометриялық сипаттамасы; 
- басқару жүйесінің түрі; 
- позициялаудың ең жоғарғы  абсолютті қателігі, мм; 
- сенімділік және т. б. 

 Жетек көрсеткіштері: 
 - жұмыс денесінің қысымы Р, МПа; 
 - жұмыс денесінің шығысы Q, м3 / с; 
 - қуат кернеуі U, В; 
 - тұтынылатын қуат W, W. 
 Ұтқырлық дәрежесінің көрсеткіштері: 
 - l, , мм, градустың ең жоғарғы  қозғалысы; 
 - жылжу уақыты t, с; 
 -  
 - ең жоғарғы  үдеу a, ε, м/с2, град / с2; 
 -  
 Басқару құрылғысының көрсеткіштері: 
 - жад көлемі; 
 - қозғалыс дәрежесі бойынша бір мезгілде басқарылатын қозғалыстар 
саны; 
 - сыртқы жабдықпен байланыс арналарының саны: 
 - пвх кіреберісіне; 
 - nвых шығаберісіне. 
 - бағдарламаланатын нүктелер саны: 
 - тікелей жүрісте-nпр; 
 - кері жүрісте-nобр. 
 Түсіру құрылғысының көрсеткіштері: 
 - қармау әрекеті S, Н; 
 - түсіру уақыты tзахв, с; 
 - босату уақыты tотп с; 
 - қызықты заттың тән өлшемдері: 
 - ең жоғарғы  диаметрі – dmax, мм; 
 - минималды диаметрі - dmin, мм. 
 Сенімділік көрсеткіштері: 
 - T, сағ белгіленген ақаусыз істелген жұмыс (бас тартуға істелген 
жұмыс); 
 - белгіленген қызмет мерзімі: 
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Адамдарда бұл шарқы өлшемдер көбінесе қозғалыстардың өрескел (жылдам) 
және дәл (баяу) болып бөлінуіне байланысты шешіледі. 

Классификациялық шарқы өлшемдермен қатар, PR олардың 
техникалық деңгейін анықтайтын шарқы өлшемдермен сипатталады. 

Техникалық сипаттама келесі негізгі көрсеткіштерді қамтиды: 
- номиналды жүк көтергіштігі, кг; 
- жетек түрі; 
- ұтқырлық дәрежелерінің саны; 
- жұмыс аймағының геометриялық сипаттамасы; 
- басқару жүйесінің түрі; 
- позициялаудың ең жоғарғы  абсолютті қателігі, мм; 
- сенімділік және т. б. 

 Жетек көрсеткіштері: 
 - жұмыс денесінің қысымы Р, МПа; 
 - жұмыс денесінің шығысы Q, м3 / с; 
 - қуат кернеуі U, В; 
 - тұтынылатын қуат W, W. 
 Ұтқырлық дәрежесінің көрсеткіштері: 
 - l, , мм, градустың ең жоғарғы  қозғалысы; 
 - жылжу уақыты t, с; 
 -  
 - ең жоғарғы  үдеу a, ε, м/с2, град / с2; 
 -  
 Басқару құрылғысының көрсеткіштері: 
 - жад көлемі; 
 - қозғалыс дәрежесі бойынша бір мезгілде басқарылатын қозғалыстар 
саны; 
 - сыртқы жабдықпен байланыс арналарының саны: 
 - пвх кіреберісіне; 
 - nвых шығаберісіне. 
 - бағдарламаланатын нүктелер саны: 
 - тікелей жүрісте-nпр; 
 - кері жүрісте-nобр. 
 Түсіру құрылғысының көрсеткіштері: 
 - қармау әрекеті S, Н; 
 - түсіру уақыты tзахв, с; 
 - босату уақыты tотп с; 
 - қызықты заттың тән өлшемдері: 
 - ең жоғарғы  диаметрі – dmax, мм; 
 - минималды диаметрі - dmin, мм. 
 Сенімділік көрсеткіштері: 
 - T, сағ белгіленген ақаусыз істелген жұмыс (бас тартуға істелген 
жұмыс); 
 - белгіленген қызмет мерзімі: 

  
 

 - күрделі жөндеуге дейін Ткап, жыл; 
 - есептен шығарылғанға дейін  Тсп, жыл. 
 Салмақ көрсеткіштері: 
 - массасы m, кг; 
 - жалпы өлшемдері L1х L2х L3, мм3.[6] 

 
1.8. Геоақпараттық жүйелердегі деректер модельдері 

Модельдеу-жүйелік тәсілдің құралдарының бірі. Модельдеу дегеніміз-
түпнұсқаны зерттеу үшін зерттелетін нақты объектінің (объектілер тобының) 
немесе үдерістің маңызды қасиеттері мен сипаттамаларын көрсететін арнайы 
жасалған модель қолданылатын шындықты көрсету әдісі. Модель олардың 
зерттеуін жеңілдету үшін жасалған шартты сурет ретінде қолданылады. 

 
 

1.81 сурет-Геоақпараттық жүйелердегі деректер модельдері. 
 

Деректер дегеніміз - кез-келген объектінің, үлкен жүйенің немесе жеке 
элементтің жағдайы туралы ресми түрде ұсынылған және өңдеуге арналған 
(немесе өңделген). Объектілер мен құбылыстар туралы деректер ГАЖ-да 3 
аспектіде қарастырылады: кеңістіктік, тақырыптық және уақытша. 

 
Кеңістіктік аспект объектілердің орналасуы мен геометриялық 

байланыстарын анықтауға байланысты. Кеңістіктік мәліметтерге қойылатын 
негізгі талап-дәлдік. 

Тақырыптық (атрибутивті) аспект объектілердің сипаттамаларын, 
қасиеттерін және байланыстарын анықтауға байланысты. Бұл деректер 
жеткілікті толық болуы керек. 
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Уақыт аспектісі уақыт өте келе көрсетілген екі аспектіні қарастыруды 
қамтиды. Уақытша деректерге қойылатын негізгі талап – өзектілік. 

 

 
1.82сурет - Ауыл шаруашылығы алқаптарына арналған атрибутивтік 

деректердің мысалы (Ақмола облысы мысалында) 
 
Геоинформатикада нақты әлем объектілері әртүрлі деректерді жинау 

құралдарын пайдалану арқылы алынған барлық ақпарат негізінде құрылған 
ақпараттық модельдерді құру арқылы зерттеледі. Ақпараттық модель 
бастапқы деректерді өңдеу негізінде алынады. Ақпараттық модель екі негізгі 
деректер класын қамтиды: 

- координаталық деректер модельдері; 
- уақытша және тақырыптық деректерді біріктіретін атрибутивті 

деректер модельдері. 
Цифрлық карта (ОК) — машина тасымалдаушысында белгіленген 

кодтарда жазылған, карта үшін қабылданған проекцияда, графикада, 
координаталар  мен биіктіктер жүйесінде картография заңдарының 
базасында қалыптастырылған, дәлдігі мен мазмұны бойынша белгілі бір 
масштабтағы картаға сәйкес келетін жергілікті жердің цифрлық модельі . 

Сандық карталар келесі жолдармен немесе олардың комбинациясымен 
жасалады: 

- дәстүрлі ұқсас картографиялық туындыларды (мысалы, қағаз 
карталарды, сондай-ақ кез келген басқаларды) цифрлау (цифрландыру)); 

- қашықтықтан зондтау деректерін фотограмметриялық өңдеу; 
- далалық түсіру (мысалы, геодезиялық тахеометриялық түсіру немесе 

ғаламдық жерсеріктік жайғастыру жүйелерінің аспаптарын пайдалана 
отырып түсіру); 
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Уақыт аспектісі уақыт өте келе көрсетілген екі аспектіні қарастыруды 
қамтиды. Уақытша деректерге қойылатын негізгі талап – өзектілік. 

 

 
1.82сурет - Ауыл шаруашылығы алқаптарына арналған атрибутивтік 

деректердің мысалы (Ақмола облысы мысалында) 
 
Геоинформатикада нақты әлем объектілері әртүрлі деректерді жинау 

құралдарын пайдалану арқылы алынған барлық ақпарат негізінде құрылған 
ақпараттық модельдерді құру арқылы зерттеледі. Ақпараттық модель 
бастапқы деректерді өңдеу негізінде алынады. Ақпараттық модель екі негізгі 
деректер класын қамтиды: 

- координаталық деректер модельдері; 
- уақытша және тақырыптық деректерді біріктіретін атрибутивті 

деректер модельдері. 
Цифрлық карта (ОК) — машина тасымалдаушысында белгіленген 

кодтарда жазылған, карта үшін қабылданған проекцияда, графикада, 
координаталар  мен биіктіктер жүйесінде картография заңдарының 
базасында қалыптастырылған, дәлдігі мен мазмұны бойынша белгілі бір 
масштабтағы картаға сәйкес келетін жергілікті жердің цифрлық модельі . 

Сандық карталар келесі жолдармен немесе олардың комбинациясымен 
жасалады: 

- дәстүрлі ұқсас картографиялық туындыларды (мысалы, қағаз 
карталарды, сондай-ақ кез келген басқаларды) цифрлау (цифрландыру)); 

- қашықтықтан зондтау деректерін фотограмметриялық өңдеу; 
- далалық түсіру (мысалы, геодезиялық тахеометриялық түсіру немесе 

ғаламдық жерсеріктік жайғастыру жүйелерінің аспаптарын пайдалана 
отырып түсіру); 

  
 

- далалық түсірілім деректерін камералдық өңдеу және басқа да 
көптеген әдістер. 

Электрондық карта (СК) — бейнелеуге, талдауға және модельдеуге, 
сондай-ақ жергілікті жер мен ағымдағы жағдай туралы деректер бойынша 
есептік және ақпараттық міндеттерді шешуге арналған, қабылданған 
проекцияда, координаталар  мен биіктіктер жүйесінде, шартты белгілерде 
ақпаратты машиналық тасығышта қалыптастырылған векторлық немесе 
растрлық топографиялық-тақырыптық карта. 

 
Координаталық модельдер векторлық және растрлық. 
Векторлық деректер модельдері нүктелерді сызықтармен қосу арқылы 

объектіні сипаттайды. Нысанның орналасуы мен формасы объектіде 
көрсетілген нүктелердің координаталар ының мәндерімен анықталады. 

Растрлық деректер модельдері бақыланатын көріністі (аумақты) санақ 
матрицасы түрінде ұсынуға негізделген, яғни сахна кескінін кеңістіктік 
іріктеу арқылы. 

Векторлық модельдер объектіні объектінің артында сипаттайды, ал 
растрлық модельдер бүкіл көріністі объектілерге бөлмей сипаттайды. 

Векторлық пішінді растрлық пішінге түрлендіру оңай-есеп торына 
нысандарды салу жеткілікті. Растрлық пішінді векторға кері түрлендіру өте 
қиын міндет, себебі ол объектілердің шекараларын табуға және бөлінген 
шекаралардағы объектілерді тануға байланысты. 

Бұрғылау ұңғымасы немесе құдық сияқты нүктелік объектінің 
орналасқан жері координаталар жұбымен сипатталады (x, y). Сызықтық 
нысандар, мысалы, жолдар, құбырлар, электр желілері координаталар  
жиынтығымен сипатталады. Полигональды нысандар, мысалы, жер 
учаскелері, ғимараттар жабық координаталар  жиынтығы түрінде ұсынылған. 

 
1.83 сурет - Векторлық объектілердің мысалдары 
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Атрибутивті және координаттық мәліметтердің өзара әрекеттесуі. 

Кеңістіктік (координаттық) және атрибуттық ақпаратпен бірлесіп жұмыс 
істеуді ұйымдастырудың үш тәсілі бар. 

Өзара әрекеттесудің бірінші, ең көп таралған модельі  - геореляциялық. 
Кейде ол гибридті немесе аралас деп аталады. Бұл модельде кеңістіктік және 
атрибуттық деректер әр түрлі және бір-біріне тәуелсіз ұйымдастырылған, 
олардың арасындағы байланыс объект идентификаторы арқылы орнатылады 
және сақталады. Кеңістіктік (координаттық) ақпарат атрибуттық деректерден 
бөлек сақталады. Атрибуттық ақпарат реляциялық ДҚБЖ (мәліметтер 
базасын басқару жүйесі) арқылы басқарылатын кестелер түрінде 
ұйымдастырылған. Бұл ДҚБЖ ГАЖ бағдарламалық жасақтамасына оның 
функционалды ішкі жүйесі ретінде енгізілуі мүмкін немесе ГАЖ-ға қатысты 
сыртқы болуы мүмкін. 

Деректердің өзара әрекеттесуінің екінші модельі  интеграцияланған деп 
аталады. Бұл жағдайда координаталық және атрибуттық компоненттерді 
сақтау үшін реляциялық ДҚБЖ құралдарын пайдалану қарастырылған. Бұл 
жағдайда ГАЖ ДҚБЖ үстінен қондырма ретінде әрекет етеді. Бұл тәсіл 
белсенді мультипликативті режимде жұмыс істейтін ірі ақпарат қоймаларын 
құру жағдайында бірқатар артықшылықтарға ие. Алайда, қазіргі заманғы 
реляциялық ДҚБЖ жалпы кеңістіктік нысандармен жұмыс істеуге 
жарамайды. 

Үшінші модель - объект. Бұл модельді өте күрделі деректер 
құрылымын, объектілер арасындағы қатынасты сипаттауда және әртүрлі 
тапсырмаларды модельдеуде тиімді пайдалануға болады. Алайда, бұл модель 
іс жүзінде таза түрде қолданылмайды. 

Реляциялық ДҚБЖ мен Объектілік тәсілді объектілік-реляциялық 
деректер модельі  түрінде біріктіру жиі кездеседі. 

Деректерді ұйымдастыру. ГАЖ кеңістіктік деректерді 
ұйымдастырудың екі тәсілін қолданады. Біріншісі-ақпаратты қабатты 
ұйымдастыру (оны көбінесе классикалық деп атайды), екіншісі - объектіге 
бағытталған тәсілге негізделген. 

Ақпаратты ұйымдастырудың қабатты ұстанымы өте көрнекі және 
дәстүрлі картография әдістерімен жақсы байланысты. Бұның мәні 
объектілердің тақырыптық қабаттарға бөлінуі болып табылады. Белгілі бір 
қабатқа жатқызылған объектілер кейбір логикалық (және көбінесе 
физикалық) жеке деректер бірлігін құрайды, мысалы, олар бір файлға немесе 
бір каталогқа жиналады және басқа қабаттардан бірыңғай және бөлек 
сәйкестендіру жүйесі болады. Қабаттарға бірнеше жиын ретінде жүгінуге 
болады. 

Мысалы, гидрография объектілерінің қабаты, тас жолдардың қабаты, 
өсімдік жамылғысының қабаты және т.б. Деректерді қабатпен ұйымдастыру 
кезінде жеке қабаттармен ұсынылған объектілердің үлкен топтарын бір бүтін 
ретінде басқару өте ыңғайлы, мысалы, визуализация үшін қабаттарды қосу 
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немесе сөндіру; қабаттардың өзара әрекеттесуіне негізделген операцияларды 
анықтау. 

 
1.84 сурет - ГАЖ-да ақпаратты ұйымдастырудың қабатты ұстанымы 
ГАЖ-да мәліметтерді ұйымдастырудың объектіге бағытталған 

ұстанымы объектілердің жалпы қасиеттеріне емес, олардың күрделі 
иерархиялық жіктеу сұлбасындағы жағдайына және объектілер арасындағы 
қатынастарға назар аударады. Бұл жағдайда объектілер арасындағы Әртүрлі 
туыстық және генетикалық қатынастарды, бағыныштылық қатынастарын, 
объектілер арасындағы функционалдық байланыстарды көрсету ыңғайлы. 
Оның таза түрінде бұл ұстаным қабаттарға қарағанда аз кездеседі, мүмкін 
объектілердің өзара байланысының бүкіл жүйесін тәжірибелік 
ұйымдастырудың үлкен қиындықтарына байланысты. 

Бүгінгі таңда ГАЖ деректер модельдерінде ақпаратты 
ұйымдастырудың қабатты ұстанымы басым. 

Қарастырылған екі тәсіл бір-біріне қайшы келмейді және оларды 
біріктірілген пайдалануға мүмкіндік береді. 

Жер серіктік навигациялық жүйелер 
Жер серіктік навигация жүйесі туралы жалпы түсінік. 
Жер серіктік навигациялық жүйе-жер үсті, су және әуе объектілері 

үшін орналасқан жерді (географиялық координаталар  мен биіктікті), сондай-
ақ қозғалыс шарқы өлшемдерін (қозғалыс жылдамдығы мен бағыты және 
т.б.) айқындауға арналған жер үсті және ғарыш жабдығының жиынтығынан 
тұратын кешенді жүйе. 

Жер серіктік навигациялық жүйелерді жаһандық және аймақтық деп 
бөлген жөн. 

Жаһандық жер серіктік навигациялық жүйелер Жер шарының кез 
келген жерінде объектілердің орналасқан жері мен жылдамдығын 
айқындауға мүмкіндік береді, ал өңірлік жүйелер жекелеген мемлекеттің 
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аумағында және іргелес аумақтарда ғана объектілердің орналасқан жері мен 
жылдамдығын айқындауға мүмкіндік береді. 

Жер серіктік навигация жүйесінің негізгі элементтері. 
Жер серіктік навигация жүйесінің негізгі элементтері: 
Арнайы радио ескерту дабылдарын шығаратын бірнеше (2-ден 30-ға 

дейін) жер серіктен тұратын орбиталық топтау; 
Орбиталар туралы ақпаратты түзету үшін жер серіктердің ағымдағы 

жағдайын өлшеу және оларға алынған ақпаратты беру блоктарын қамтитын 
басқару мен бақылаудың жерүсті жүйесі; 

координаталар ды анықтау үшін пайдаланылатын қабылдау клиенттік 
жабдығы ("навигаторлар" деп аталатын). 

Навигациялық жүйе ескерту дабылының дәлдігін арттыру жүйелері-
базалық жерүсті бақылау бекетері және геостационарлық жер серіктер деп 
аталатын дифференциалды бақылау әдісін (Differential GPS немесе DGPS) 
іске асыруға және сол арқылы координаталар ды анықтау дәлдігін 
айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. 

Оның мәні өлшеулерді екі қабылдағышпен орындау болып табылады: 
біреуі анықталған нүктеде, ал екіншісі алдын - ала белгілі координаталар ы 
бар нүктеде – жоғарыда аталған базалық (бақылау) бекетінде. Есептелген 
түзетулер радиоарна арқылы пайдаланушыларға 283,5-325 кГц орташа 
жиілікте беріледі. 

Бұл қызмет әдетте ақылы және жазылым бойынша әрекет етеді. 
 

1.85 сурет - CLAAS компаниясының нақты егіншілік жүйелерінде 
қолданылатын Baseline HD технологиясы. Мобильді базалық  бекеті 

автомобильге радиоарна арқылы қосымша берілетін d-GPS дәлдігі жоғары 
түзетуші ескерту дабылын шығарады 
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Дифференциалды түзетулерді тарату жүйелерінің арасында мысал 
ретінде мыналарды атап өткен жөн: американдық gdgps (NASA Global 
Differential GPS) жүйесі, Еуропалық Geostationary Navigation Overlay Service 
(EGNOS) Еуропалық жүйесі, жапондық - Japanese Multi-functional Satellite 
Augmentation System (MSAS), ресейлік СДКМ (дифференциалды түзету және 
мониторинг жүйесі). 

Бүгінгі күннің шындығы-телекоммуникация саласы біздің өмірімізде 
маңызды рөл атқарады. Әр түрлі елдер қазіргі өмір адам қызметінің осы 
саласын жақсартуды талап ететінін түсіне отырып, оның дамуына белсенді 
түрде инвестиция салады. 

GPS, ГЛОНАСС, GALILEO сөздері көптеген жаңалықтардан, 
журналдардан немесе Интернеттен белгілі. Кейбіреулер тіпті олардың негізгі 
жұмыс ұстанымын біледі, бірақ осы уақытқа дейін осы техникалық күрделі 
жүйелердің айналасында көптеген аңыздар бар, әр түрлі дереккөздердегі 
әртүрлі түсіндірулер толық айқындықтың орнына одан да көп шатасуды 
тудырады. 

Бүгінгі таңда ғылыми және басқа да мамандандырылған әдебиеттерде, 
сондай-ақ көптеген ресми құжаттарда GPS аббревиатурасы тек Американдық 
NAVSTAR жүйесіне сілтеме жасайды, дегенмен бастапқыда барлық 
ғаламдық жер серіктік позициялау жүйелері осылай аталады деп болжалды. 
Navstar жер серіктік жүйесі бастапқыда американдық әскери бөлімнің 
қажеттіліктері үшін жасалынған, көптеген жылдар бойы ол бүкіл әлем 
бойынша жаңа навигациялық технологиялар саласындағы заң шығарушы 
және азаматтық қолданушыға қол жетімді алғашқы жер серіктік позициялау 
жүйесі болды. NAVSTAR әлі күнге дейін толық орналастырылған ғаламдық 
жер серіктік жүйе болып қала береді және бүкіл әлемде орналасқан жерді 
анықтау үшін қолданылады. Бірақ тек АҚШ әскери күштері осы жүйенің 
негізгі "трамплинін" қолдана алады – нысанаға жоғары дәлдіктегі жаппай 
қырып-жою қаруы мен басқа да қару-жарақты қолдана алады, ал әлемдегі 
барлық азаматтық пайдаланушылар, соның ішінде жолаушылар ұшақтары 
мен кемелер АҚШ Қорғаныс министрлігінің шешімімен АҚШ-тың 
навигациялық жер серіктерінен ескерту дабыл қабылдау мүмкіндігінен 
ажыратылуы мүмкін. Бұл монополия Ресей, Еуропа, Үндістан, Қытай және 
Жапонияның көптеген ғалымдарының көңілінен шықпайды, олар өздерінің 
жер серіктік позициялау жүйелерін дамытады және халықаралық құжаттарда 
барлық жүйелер, соның ішінде GPS, GNSS (Global Navigation Satellites 
System (ағылш.) - Жаһандық Навигациялық Жер серіктік Жүйе. 
Американдық NAVSTAR жүйесі GPS NAVSTAR немесе көбінесе жай GPS 
болды. 

GPS-жаһандық позициялау жүйесі. 
Жаһандық позициялау жүйесін (Global Positioning System GPS) АҚШ 

Қорғаныс министрлігі, Жердің жасанды серіктерін пайдалануға негізделген 
объектілердің орналасқан жерін анықтау жүйесі құрды. 
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1.86 сурет -Global Positioning System GPS эмблемасы 

 
Ол әлемнің кез-келген жерінде, кез-келген ауа-райында заттардың 

орналасуы мен жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді. Жүйенің негізгі 
жұмыс істеу қағидаты-навигациялық жер серіктерден тұтынушыға 
синхрондалған ескерту дабылды қабылдау уақытын өлшеу арқылы орынды 
анықтау. Арақашықтық GPS-қабылдағыштың антеннасын қабылдағанға 
дейін оны жер серікпен жіберуден ескерту дабылдың таралуының кідіріс 
уақыты бойынша есептеледі. Қолданылатын терминалдық жабдықтың түріне 
байланысты дәлдігі 2-ден 100 м-ге дейін. 

 
1.87 сурет -GPS жүйесінің заманауи спутнигі 

 
Жер серіктік навигация жасау идеясы өткен ғасырдың 50-ші жылдары 

пайда болды. КСРО Жердің алғашқы жасанды спутнигін ұшырған кезде, 
Ричард Кершнер бастаған американдық ғалымдар кеңестік жер серіктен 
келетін ескерту дабылды байқап, Доплер эффектінің арқасында жер серік 
жақындаған кезде қабылданған ескерту дабылдың жиілігі артып, ол 
алыстаған сайын төмендейтінін анықтады. Осылайша: егер сіз жердегі 
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координаталар ыңызды дәл білсеңіз, онда жер серіктің позициясы мен 
жылдамдығын өлшеуге болады, және керісінше, жер серіктің орнын дәл біле 
отырып, сіз өзіңіздің жылдамдығыңыз бен координаталарыңызды анықтай 
аласыз. 

Global Positioning System (GPS) навигациялық жүйесі Navstar 
(NAVigation Satellites providing Time and range) – АҚШ Қорғаныс 
Министрлігі әзірлеген, іске асырған және пайдаланатын уақыт пен 
қашықтықты анықтаудың навигациялық жүйесінің бір бөлігі болып 
табылады. NAVSTAR кешенін әзірлеу 1973 жылы басталды, 1978 жылдың 
ақпанында кешеннің алғашқы сынақ ұшырылымы жүзеге асырылды, ал 1978 
жылдың наурызынан бастап NAVSTAR кешені пайдалануға берілді. 

GPS жүйесі 1978 жылы орналастырылды, сол кездегі ескірген, бірақ 
әлемдегі алғашқы "Tranzit" жер серіктік навигациялық жүйесін алмастырды 
(NAVSAT - Navy Navigation Satellite System, 1964-1997 жж.), ол ядролық 
суасты қайықтарының, жер үсті кемелерінің нақты координаталар ы туралы 
ақпаратпен қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ гидрографиялық және 
геодезиялық зерттеулер үшін қолданылды. Кеңес Одағында "Циклон" 
("Циклон" ға және "Шығанақ" ҒА базасында салынған КСРО-дағы алғашқы 
жер серіктік навигация жүйесі) деп аталатын ұқсас төмен орбиталық жүйе 
және 1976 жылы сауда теңіз флотының қажеттіліктері үшін құрылған 
"Цикада" азаматтық нұсқасы болды. Бірінші буындағы радионавигациялық 
жерсеріктік жүйелерге тән ерекшелік төмен орбиталық жерсеріктерді 
қолдану және объектінің навигациялық шарқы өлшемдерін өлшеу үшін 
қазіргі уақытта көрінетін бір жер серіктің ескерту дабылын пайдалану болып 
табылады. Осы өлшеулер бойынша жер бетіндегі бақылау пунктіне қатысты 
жер серік қозғалысының шарқы өлшемдері есептеледі. 

GPS жүйесінің алғашқы штаттық орбиталық топтамасы 1989 жылдың 
маусымынан 1994 жылдың наурызына дейін орын алды: "Block II"типті 24 
ғарыш аппараты орбитаға шығарылды. GPS-ті түпкілікті іске қосу 1995 
жылы жүзеге асырылды. Бұл жағдайда координаталарды анықтаудағы 
қателік 50-ден 500 м-ге дейін болды. 

GPS жүйесі жалпы үш сегменттен тұрады - ғарыш, басқару және 
пайдаланушы. 

GPS жүйесінің ғарыштық сегменті навигациялық ескерту дабылдарды 
шығаратын жер серіктердің орбиталық тобынан тұрады. Жер серіктер 
шамамен 20180 км биіктікте 6 орбитада орналасқан. Жер серіктердің 
айналым кезеңі 11 сағат 58 минутты құрайды, жылдамдығы 3,9 км/с. 
Осылайша, бір күнде әр жер серік жер айналасында екі толық айналым 
жасайды. 24 жер серік Жер шарының кез келген нүктесінде GPS навигация 
жүйесінің 100% жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етеді. 

Жер серіктің таратушы аппаратурасы 1575,42 МГц, 1227,60 МГц және 
1176,45 МГц жиіліктерінде синусоидальды ескерту дабылдар шығарады. 
Бастапқыда 1575,42 МГц жиілігінде берілген "азаматтық" ескерту дабыл 
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барлық пайдаланушыларға қол жетімді болды және 3-10 метр орналасу 
дәлдігін қамтамасыз етті. 

Бастапқыда GPS Ғаламдық позициялау жүйесі таза әскери жоба ретінде 
жасалды. Бірақ, бір нұсқа бойынша, 1983 жылы КСРО әуе кеңістігіне басып 
кіргеннен кейін, Кореан әуе жолдарының бортында 269 жолаушысы бар 
кореялық әуе жолдарының ұшағын кеңестік "Су-15" ұшағы атып түсіргеннен 
кейін, АҚШ президенті Рональд Рейган болашақта мұндай қайғылы 
жағдайлардың алдын алу мақсатында навигациялық жүйені азаматтық 
мақсаттар үшін ішінара пайдалануға рұқсат берді.  

2000 жылға дейін арнайы сайлау режимінің (SA – Selective Availability) 
көмегімен берілетін ескерту дабылға позициялау дәлдігін 10 метрден 70-100 
метрге дейін төмендететін бұрмалаулар енгізілді. 2000 жылы АҚШ 
президенті Билл Клинтон өзінің Жарлығымен ескерту дабылдың дәлдігін 
"қатайтуды" жойып, осылайша "әскери" және "азаматтық" ескерту 
дабылдарды теңестірді. Алайда, АҚШ әкімшілігі әскери қақтығыстар орын 
алатын аймақтарда GPS ескерту дабылдарына қол жетімділікті іріктеп өшіру 
құқығын ерекше атап өтті. Бұрынғы КСРО елдеріне GPS қабылдағыштарын 
сатуға шектеулер 1991 жылдан бастап алынып тасталды. 

GPS жүйесінің жер сегменті Тынық мұхитындағы Кважалейн мен 
Гавайи аралдарында, Вознесения аралында, Үнді Мұхитындағы Диего-
Гарсия аралында, сондай-ақ Колорадо Спрингсінде, Кейп Канаверельде 
орналасқан он бақылау бекетінен тұрады. Флорида және т.б., және бас 
басқару бекеті (MCS - Master Control Station) Колорадо штатындағы СРИВЕР 
АҚШ Әскери-әуе күштерінің әскери базасында орналасқан. Мониторинг 
бекетінің міндеттеріне GPS жер серіктерінен келетін навигациялық ескерту 
дабылдарды қабылдау және өлшеу, әртүрлі қателерді есептеу және осы 
деректерді басқару бекетіне беру кіреді. GPS жер серіктерінің күйін бақылау 
үздіксіз жүреді. 

GPS жүйесінің жеке сегменті ағымдағы позицияны, жылдамдықты 
және уақытты есептеу үшін GPS жер серіктерінен ескерту дабыл қолданатын 
навигациялық қабылдағыштарды білдіреді. GPS ескерту дабыл 
қабылдағышы-мамандандырылған компьютер. Жер серіктерден келетін 
ескерту дабылдарды талдау арқылы ол қазіргі орнын есептейді. Егер бұл 
жағдай өзгерсе, онда қосымша шарқы өлшемдерді есептеу мүмкін болады - 
жылдамдық, бағыт, мақсатты жерге келу уақыты және т.б. жер серіктерді 
бақылау үшін Сіз ашық аспан астында болуыңыз керек – шатырдың астында 
немесе биік үйлердің тығыз ортасында жер серіктердің ескерту дабылдары 
кедергілерден ішінара немесе толығымен сөнеді. Бұлттылық пен жауын-
шашын ескерту дабыл сапасына әсер етпейді.[3] 

GPS жүйесінің жұмыс істеу қағидаты ағымдағы позициядан жер 
серіктер тобына дейінгі қашықтықты анықтауға негізделген. GPS жер 
серіктерінің нақты орналасуы навигациялық хабарламаларда берілетін 
эфемеридтер (Жердің жасанды жер серіктерінің координаталар  кестесі) мен 
альманах деректерінен белгілі. 
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президенті Билл Клинтон өзінің Жарлығымен ескерту дабылдың дәлдігін 
"қатайтуды" жойып, осылайша "әскери" және "азаматтық" ескерту 
дабылдарды теңестірді. Алайда, АҚШ әкімшілігі әскери қақтығыстар орын 
алатын аймақтарда GPS ескерту дабылдарына қол жетімділікті іріктеп өшіру 
құқығын ерекше атап өтті. Бұрынғы КСРО елдеріне GPS қабылдағыштарын 
сатуға шектеулер 1991 жылдан бастап алынып тасталды. 

GPS жүйесінің жер сегменті Тынық мұхитындағы Кважалейн мен 
Гавайи аралдарында, Вознесения аралында, Үнді Мұхитындағы Диего-
Гарсия аралында, сондай-ақ Колорадо Спрингсінде, Кейп Канаверельде 
орналасқан он бақылау бекетінен тұрады. Флорида және т.б., және бас 
басқару бекеті (MCS - Master Control Station) Колорадо штатындағы СРИВЕР 
АҚШ Әскери-әуе күштерінің әскери базасында орналасқан. Мониторинг 
бекетінің міндеттеріне GPS жер серіктерінен келетін навигациялық ескерту 
дабылдарды қабылдау және өлшеу, әртүрлі қателерді есептеу және осы 
деректерді басқару бекетіне беру кіреді. GPS жер серіктерінің күйін бақылау 
үздіксіз жүреді. 

GPS жүйесінің жеке сегменті ағымдағы позицияны, жылдамдықты 
және уақытты есептеу үшін GPS жер серіктерінен ескерту дабыл қолданатын 
навигациялық қабылдағыштарды білдіреді. GPS ескерту дабыл 
қабылдағышы-мамандандырылған компьютер. Жер серіктерден келетін 
ескерту дабылдарды талдау арқылы ол қазіргі орнын есептейді. Егер бұл 
жағдай өзгерсе, онда қосымша шарқы өлшемдерді есептеу мүмкін болады - 
жылдамдық, бағыт, мақсатты жерге келу уақыты және т.б. жер серіктерді 
бақылау үшін Сіз ашық аспан астында болуыңыз керек – шатырдың астында 
немесе биік үйлердің тығыз ортасында жер серіктердің ескерту дабылдары 
кедергілерден ішінара немесе толығымен сөнеді. Бұлттылық пен жауын-
шашын ескерту дабыл сапасына әсер етпейді.[3] 

GPS жүйесінің жұмыс істеу қағидаты ағымдағы позициядан жер 
серіктер тобына дейінгі қашықтықты анықтауға негізделген. GPS жер 
серіктерінің нақты орналасуы навигациялық хабарламаларда берілетін 
эфемеридтер (Жердің жасанды жер серіктерінің координаталар  кестесі) мен 
альманах деректерінен белгілі. 

  
 

Үш-төрт жер серікке дейінгі қашықтықты біле отырып, қазіргі 
орналасқан жерді нүкте ретінде анықтауға болады үш шеңбердің қиылысы. 

Жер серіктерге дейінгі қашықтық қарапайым теңдеумен анықталады: 
R = t * c, мұндағы t - радиоескерту дабылдың жер серіктен 

бақылаушыға таралу уақыты, с-жарық жылдамдығына тең тұрақты мән. 
Ескерту дабыл жер серіктегі қабылдағыштан GPS-ке жеткен уақытын 

біле отырып, оны жарық жылдамдығына көбейту арқылы қашықтықты 
анықтауға болады. 

 
1.88 сурет - Орналасу ұстанымы 

 
GPS жүйесінің жұмыс істеу негіздерін бес негізгі тармақшаға бөлуге 

болады: 
Жер серіктік трилатерация-позицияны анықтау жүйесінің негізі. 

Трилатерация (лат. Trilaterus – үш жақты) - жергілікті жерде жапсарлас 
үшбұрыштар жүйесін құру жолымен геодезиялық пункттердің жағдайын 
анықтау әдісі, онда олардың жақтарының ұзындығы өлшенеді. 

Бұл полигонометриямен (бұрыштар мен қашықтықтарды өлшеу 
жүргізіледі) триангуляциямен (тиісті үшбұрыштардың бұрыштары өлшенеді) 
бірге жердегі координаталар ды анықтау әдістерінің бірі. Бір жер серіктен 
қашықтық белгілі және біз оның айналасындағы радиустың сферасын 
сипаттай аламыз делік. Егер біз екінші жер серікке дейінгі қашықтықты 
білетін болсақ, онда анықталған орын екі сфераның қиылысуымен 
анықталған шеңберде орналасады. Үшінші жер серік шеңбердегі екі нүктені 
анықтайды. 

Жер серіктік қашықтықты өлшеу-жер серіктерге дейінгі қашықтықты 
өлшеу. 
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Жер серіктерге дейінгі қашықтық радиоескерту дабылдың ғарыш 
аппаратынан қабылдағышқа дейін жарық жылдамдығына көбейтілген өту 
уақытын өлшеу арқылы анықталады. Ескерту дабылдың таралу уақытын 
анықтау үшін оның жер серіктен қашан шыққанын білуіміз керек. Ол үшін 
жер серікте және қабылдағышта бір уақытта бірдей жалған кездейсоқ код 
жасалады. Қабылдағыш жер серіктен келген ескерту дабылды тексереді және 
сол кодты қашан жасағанын анықтайды. Алынған айырмашылық жарық 
жылдамдығына көбейтілген (~300,000 км/с) қажетті қашықтықты береді. 

Дәл уақытты байланыстыру-жоғарыда айтылғандардан көрініп 
тұрғандай, есептеу сағаттың дәлдігіне тікелей байланысты. Код жер серікте 
және қабылдағышта бір уақытта жасалуы керек. Жер серіктерде шамамен бір 
наносекунд дәлдігі бар атом сағаттары орнатылған. 

Атомдық сағаттар (молекулярлық, кванттық сағаттар) — атомдардың 
немесе молекулалардың өз тербелістерін тұрақты периодтық үдеріс ретінде 
пайдаланатын уақытты өлшеу аспабы. Электрондық тізбектер арқылы осы 
тербелістердің кезеңдері өлшенетін уақыт аралығымен салыстырылады. 

 
Атом уақытының шкаласы дәлдігі жоғары кварц сағаттарымен бірге 

жоғары тұрақты Атомдық және молекулалық жиілік стандарттарын қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. Атом уақыты ұзақ уақыт аралығында үлкен 
біркелкілікке ие. Атом уақытының әр шкаласы белгілі бір атомдық немесе 
молекулалық стандартпен анықталады, оның көмегімен кварц сағаттарының 
қозғалысы реттеледі. 

Алайда, мұндай сағаттарды әр GPS қабылдағышқа орнату өте қымбат, 
сондықтан төртінші жер серіктің өлшемдері қабылдағыш сағаттарының 
қателіктерін жою үшін қолданылады. 

Жер серіктердің орналасуы-жер серіктердің ғарыштағы нақты орнын 
анықтау. 

Қателерді түзету-тропосфера мен ионосферадағы кідірістер жасаған 
қателерді есепке алу. 

Мүмкін қате көздері: 
- уақытты дұрыс анықтамау (0,6 м дейінгі қателер); 
- орбиталарды есептеу қателері (0,6 м дейінгі қателер); 
- қабылдағыштың аспаптық қатесі (1,2 м дейін қателер); 
- ескерту дабылдың шағылысуы (10 – 20 м-ге дейінгі қателер); 
- ескерту дабылдың ионосфералық кідірістері (қателер 

регламенттелмеген); 
- ескерту дабылдың тропосфералық кідірістері (қателер реттелмеген). 
Дифференциалды түзетудің негізгі тапсырыс берушілері геодезиялық 

және топографиялық қызметтер болып табылатындығын атап өткен жөн – 
жеке пайдаланушы үшін DGPS жабдықтың жоғары құны мен 
ауқымдылығына байланысты қызығушылық тудырмайды. Күнделікті өмірде 
сіздің абсолютті географиялық координаталар ыңызды 10-30 см қателікпен 
білу қажет болған кезде жағдайлар туындауы екіталай. 
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Жер серіктерге дейінгі қашықтық радиоескерту дабылдың ғарыш 
аппаратынан қабылдағышқа дейін жарық жылдамдығына көбейтілген өту 
уақытын өлшеу арқылы анықталады. Ескерту дабылдың таралу уақытын 
анықтау үшін оның жер серіктен қашан шыққанын білуіміз керек. Ол үшін 
жер серікте және қабылдағышта бір уақытта бірдей жалған кездейсоқ код 
жасалады. Қабылдағыш жер серіктен келген ескерту дабылды тексереді және 
сол кодты қашан жасағанын анықтайды. Алынған айырмашылық жарық 
жылдамдығына көбейтілген (~300,000 км/с) қажетті қашықтықты береді. 

Дәл уақытты байланыстыру-жоғарыда айтылғандардан көрініп 
тұрғандай, есептеу сағаттың дәлдігіне тікелей байланысты. Код жер серікте 
және қабылдағышта бір уақытта жасалуы керек. Жер серіктерде шамамен бір 
наносекунд дәлдігі бар атом сағаттары орнатылған. 

Атомдық сағаттар (молекулярлық, кванттық сағаттар) — атомдардың 
немесе молекулалардың өз тербелістерін тұрақты периодтық үдеріс ретінде 
пайдаланатын уақытты өлшеу аспабы. Электрондық тізбектер арқылы осы 
тербелістердің кезеңдері өлшенетін уақыт аралығымен салыстырылады. 

 
Атом уақытының шкаласы дәлдігі жоғары кварц сағаттарымен бірге 

жоғары тұрақты Атомдық және молекулалық жиілік стандарттарын қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. Атом уақыты ұзақ уақыт аралығында үлкен 
біркелкілікке ие. Атом уақытының әр шкаласы белгілі бір атомдық немесе 
молекулалық стандартпен анықталады, оның көмегімен кварц сағаттарының 
қозғалысы реттеледі. 

Алайда, мұндай сағаттарды әр GPS қабылдағышқа орнату өте қымбат, 
сондықтан төртінші жер серіктің өлшемдері қабылдағыш сағаттарының 
қателіктерін жою үшін қолданылады. 

Жер серіктердің орналасуы-жер серіктердің ғарыштағы нақты орнын 
анықтау. 

Қателерді түзету-тропосфера мен ионосферадағы кідірістер жасаған 
қателерді есепке алу. 

Мүмкін қате көздері: 
- уақытты дұрыс анықтамау (0,6 м дейінгі қателер); 
- орбиталарды есептеу қателері (0,6 м дейінгі қателер); 
- қабылдағыштың аспаптық қатесі (1,2 м дейін қателер); 
- ескерту дабылдың шағылысуы (10 – 20 м-ге дейінгі қателер); 
- ескерту дабылдың ионосфералық кідірістері (қателер 

регламенттелмеген); 
- ескерту дабылдың тропосфералық кідірістері (қателер реттелмеген). 
Дифференциалды түзетудің негізгі тапсырыс берушілері геодезиялық 

және топографиялық қызметтер болып табылатындығын атап өткен жөн – 
жеке пайдаланушы үшін DGPS жабдықтың жоғары құны мен 
ауқымдылығына байланысты қызығушылық тудырмайды. Күнделікті өмірде 
сіздің абсолютті географиялық координаталар ыңызды 10-30 см қателікпен 
білу қажет болған кезде жағдайлар туындауы екіталай. 

  
 

Ғаламдық навигациялық жер серіктік жүйе. 
Жаһандық навигациялық жерсеріктік жүйе (ГЛОНАСС) – КСРО 

Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген, жер үсті, теңіз, әуе 
және ғарыш базаларын пайдаланушылардың шектеусіз санын жедел 
навигациялық-уақытша қамтамасыз етуге арналған отандық жерсеріктік 
навигация жүйесі. Әлемнің кез-келген нүктесінде жүйенің азаматтық ескерту 
дабылдарына қол жеткізу тұтынушыларға ақысыз және шектеусіз 
ұсынылады. 

 
1.89 сурет - Жүйеде орбиталық топтау (ОГ) модельі   

ГЛОНАСС әлемнің Солтүстік полюсінен ОГ-ге қараған кезде үш орбиталық 
сақина түрінде 

 
Тарихи тұрғыдан ГЛОНАСС пен GPS бір уақытта дерлік басталды – 24 

жер серіктің толық топтастырылуындағы айырмашылық 2 жыл болды, бірақ 
содан кейін жүйелердің жолдары бөлінді. GPS жүйелі және біркелкі дамыды, 
ал ГЛОНАСС бүкіл елмен бірге 90-жылдардың басындағы жүйелік 
дағдарысты бастан өткерді. 

2000 жылдан бастап ГЛОНАСС қалпына келтіру жұмыстары басталды 
және қазір олар айтарлықтай нәтиже береді. 

1993 жылы 24 қыркүйекте ГЛОНАСС ресми түрде пайдалануға 
қабылданды. 1995 жылы оның жер серіктік тобы 24 аппаратты құрады. 
Кейіннен қаржыландырудың жеткіліксіздігіне байланысты жұмыс істейтін 
жер серіктер саны азайды. 

2001 жылдың тамызында "Жаһандық навигациялық жүйе" 
бағдарламасы қабылданды. Дереккөзге сүйенсек, 2012 жылғы сәуірдегі 
жағдай бойынша ГЛОНАСС жүйесінің орбиталық тобының құрамында 30 
ғарыш аппараты бар. Олардың 24-і нысаналы мақсаты бойынша 
пайдаланылады (толық жинақталған орбиталық топтастыру), 3-і резервте, 1-і 
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ГЛОНАСС даму тарихын толығырақ қарастырайық. 
Ғарыштық навигациялық жүйелер I буын. 
Алғаш рет жер серіктерді навигация үшін пайдалану туралы ұсыныс 

проф. В.С. Шебшаевичпен 1957 жылы жасалды. Бұл мүмкіндікті ол әуе 
кемесіндегі радиоастрономиялық әдістердің қосымшаларын зерттеу кезінде 
ашты. Осыдан кейін, бірқатар кеңестік институттарда навигациялық 
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анықтамалардың дәлдігін арттыру, глобалдылықты қамтамасыз ету, тәулік 
бойы пайдалану және ауа-райының тәуелсіздігі туралы зерттеулер жүргізілді. 
Бұл зерттеулер 1963 жылы алғашқы отандық төмен орбиталық "Цикада" 
жүйесінде тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарда қолданылды. 1967 
жылы алғашқы навигациялық отандық "Космос-192" спутнигі орбитаға 
шығарылды. Навигациялық жер серік 150 және 400 МГц жиіліктерінде 
радионавигациялық ескерту дабылдың белсенді өмір сүрудің барлық уақыты 
ішінде үздіксіз сәулеленуін қамтамасыз етті. 

"Цикада" жүйесі 1979 жылы төрт жер серік құрамында пайдалануға 
берілді. Навигациялық жер серіктер биіктігі 1000 км дөңгелек орбиталарға 
шығарылды, 83° көлбеу және экватор бойымен орбиталық жазықтықтардың 
біркелкі таралуы. "Цикада" жүйесі тұтынушыға орта есеппен әрбір 1,5-2 
сағат сайын жерсеріктердің бірімен радиоконтактіге кіруге және 
навигациялық сеанстың ұзақтығы 5-6 минутқа дейін өз орнының жоспарлы 
координаталар ын анықтауға мүмкіндік берді. "Цикада" навигациялық жүйесі 
тұтынушыдан навигациялық жер серіктерге дейінгі қашықтықты өлшеуді 
қолданды. Жер серіктің борттық жүйелерін және кеменің навигациялық 
жабдықтарын жетілдірумен қатар, навигациялық жер серіктер 
орбиталарының шарқы өлшемдерін анықтау және болжау дәлдігін арттыруға 
көп көңіл бөлінді.[3] 

II буынды ғарыштық навигациялық жүйелер. 
Кейіннен "Цикада" жүйесінің жер серіктері арнайы радиобуйлармен 

жарақтандырылатын апатқа ұшыраған объектілерді анықтаудың қабылдау 
өлшеу аппаратурасымен қосымша жабдықталды. Бұл ескерту дабылдарды 
"Цикада" жүйесінің жер серіктері қабылдайды және авариялық объектілердің 
(кемелердің, ұшақтардың және т.б.) нақты координаталар ын есептеу 
жүргізілетін арнайы жерүсті бекетіне (станция) ретрансляцияланады. Апатқа 
ұшырағандарды анықтау аппаратурасымен жарақталған "Цикада" жер 
серіктері "Коспас"жүйесін құрайды. "Сарсат" америкалық-франко-канадалық 
жүйесімен бірлесіп, олар бірыңғай іздеу және құтқару қызметін құрады, оның 
есебінде бірнеше мың адам құтқарылған. Теңіз тұтынушыларының төмен 
орбиталық жер серіктік навигациялық жүйелерді сәтті пайдалануы жер 
серіктік навигацияға кеңінен назар аударды. 

Барлық әлеуетті тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыратын 
әмбебап навигациялық жүйені құру қажеттілігі туындады. 

Төмен орбитальды жүйелер оларды құру үшін негіз болған 
қағидаттарға байланысты тұтынушылардың барлық осы кластарының 
талаптарын орындай алмады. Екінші буынның перспективалы навигациялық 
жер серіктік жүйесі тұтынушыға кез-келген уақытта үш кеңістіктік 
координатты, жылдамдық векторын және нақты уақытты анықтауға 
мүмкіндік беруі керек еді. Жер серіктік жүйенің құрылымы таңдалды: 
навигациялық жер серіктер орбитасының биіктігі 20 мың км құрады, 
олардың саны жүйеде 24 болуы керек. Жоғары орбиталық навигациялық 
жүйені құрудың екі мәселесі шешілді. Бірінші мәселе-секундтың 
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миллиардтық үлесіне дейінгі дәлдікпен жер серіктік уақыт шкалаларын өзара 
синхрондау (наносекунд). Бұл проблема жер серіктерге салыстырмалы 
тұрақсыздығы 10-13 болатын жоғары тұрақты борттық цезий стандарттарын 
және салыстырмалы тұрақсыздығы 10-14 болатын жер үсті сутегі стандартын 
орнату, сондай-ақ шкалаларды 3...5 нс қателікпен салыстырудың жер үсті 
құралдарын құру арқылы шешілді. Екінші мәселе-навигациялық жер серіктер 
орбиталарының шарқы өлшемдерін дәл анықтау және болжау. Бұл проблема 
жарықтың қысымы, жердің біркелкі емес айналуы және оның полюстерінің 
қозғалысы және т. б. сияқты екінші ретті факторларды есепке алу бойынша 
жұмыстарды жүргізу арқылы шешілді. 

III буынды ғарыштық навигациялық жүйелер. 
ГЛОНАСС деп аталатын жоғары орбиталық отандық навигациялық 

жүйенің ұшу сынақтары 1982 жылдың қазан айында Космос-1413 спутнигін 
ұшырудан басталды. ГЛОНАСС жүйесі 1993 жылы тәжірибелік пайдалануға 
қабылданды. 1995 жылы толық құрамды орбиталық топтау (24 жер серік) 
өрістетілді және штаттық пайдалану басталды. Жүйе навигациялық 
қамтамасыз ету сапасына қойылатын талаптардың әртүрлі деңгейімен 
тұтынушылардың барлық түрлерінің үздіксіз жаһандық навигациясын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

1990 жылдары ғарыш саласын қаржыландырудың қысқаруы 
ГЛОНАСС орбиталық тобының тозуына, оның шығу әсерінің төмендеуіне 
әкелді. Жүйені сақтау және дамыту үшін Ресей Федерациясының Президенті 
мен Үкіметі бірқатар директивалық құжаттарды бекітті, олардың негізгісі 
"жаһандық навигациялық жүйе" федералды мақсатты бағдарламасы болып 
табылады. Ол дәлдігі мен дұрыстығы жоғары дәрежедегі объектілердің 
координаталарын анықтау үшін жаһандық навигациялық өріс құруды, 
қозғалысты басқарудың ақпараттық контурларына жер серіктік 
навигациялық технологияларды енгізуді, елдің жол-көлік кешеніндегі 
қауіпсіздік деңгейін арттыруды, пайдалану шығыстарын едәуір азайтуды, 
перспективада дәстүрлі жерүсті навигациялық радиотехникалық құралдарды 
пайдаланудан бас тартуды көздейді. 

Ғарыштық навигациялық жүйені дамытудың ұзақ мерзімді 
бағдарламасы мынадай ірілендірілген кезеңдер бойынша іске асырылады: 

1 кезең (2003 жылға дейін). ГЛОНАСС ғарыштық навигациялық 
жүйесін "Глонасс" ғарыш аппараттарын ұшырудың ең аз рұқсат етілген 
деңгейінде ұстап тұру, жерүсті басқару кешенінің ақпарат алмасу контурын 
жаңғырту, тұтынушыларды ГЛОНАСС және GPS сияқты екі жүйенің ескерту 
дабылдары бойынша жұмыс істейтін аппаратурамен кеңейтілген 
жарақтандыру. "Глонасс-М" әзірлеу және құру. 

2 кезең (2005 жылға дейін). Салмағы 1415 кг және белсенді өмір сүру 
мерзімі 7 жыл "Глонасс-М" ға негізінде 18 бірлікке дейін жұмыс істейтін 
орбиталық топты орналастыру, бұл алдыңғы сериядағы жер серіктерге 
қарағанда әлдеқайда көп. Навигациялық ескерту дабылдың жаңа жиілік 
диапазонына көшу. 
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Жер серікаралық өлшеулерді пайдалана отырып, эфемеридтік-уақытша 
қамтамасыз ету технологиясын пысықтау. ГЛОНАСС КСС және GPS ескерту 
дабылдары бойынша жұмыс істейтін тұтынушылардың номенклатурасы мен 
санын кеңейту. 

"Глонасс К" КА шағын көлемді ға әзірлеу және құру. 
3 кезең (2010 жылға дейін). Шағын көлемді, жетілдірілген, 

герметикалық емес ГЛОНАСС-К спутнигінің негізінде штаттық орбиталық 
топты орналастыру, белсенді өмір сүру мерзімі 10 жылға дейін, салмағы 
шамамен 700 кг, бұл Глонасс-М-ге қарағанда екі есе аз. Автономды 
эфемеридтік-уақытша қамтамасыз ету, ға жедел басқару және бақылау, 
тұтастығын қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін жерсерікаралық 
радиолинияны пайдалануды кеңейту. ГЛОНАСС КСС мониторинг бекетінін 
жерүсті желісін және функционалдық толықтыруларды құру. ГЛОНАСС, 
GPS, Galileo ескерту дабылдары бойынша жұмыс істейтін НАП 
тұтынушылар паркін жабдықтау. 

Осы серияның навигациялық жер серіктері "Фрегат" үдеткіш блогы бар 
"Союз-2" зымыран тасығышымен немесе бір пакеттегі алты аппараттан-"Бриз 
- М" үдеткіш блогы бар "Протон"зымыран тасығышымен орбитаға 
шығарылады. Сонымен қатар, оларды орбитаға шығару үнділік GSLV 
тасымалдаушысының көмегімен мүмкін болады. 

"Глонасс-К" аппараттары анағұрлым прогрессивті герметикалық емес 
платформа базасында құрылады, мамандардың айтуынша, Ашық ғарыш 
жағдайында жұмыс істейтін аппаратура мен элементтік базаға жоғары 
талаптар қояды. Мүмкін, кейбір пайдаланылған элементтер шетелдік болуы 
мүмкін, бірақ навигациялық жүйе орыс болғандықтан, ол негізінен біздің 
элементтерімізде, құрылғыларымызда жұмыс істеуі керек. 

ГЛОНАСС-бұл сәтті жұмыс істейтін және көлікті бақылау және 
басқару үшін белсенді қолданылатын бүгінгі жүйе. Тәжірибелі факт: тығыз 
қала құрылысы жағдайында біріктірілген ГЛОНАСС/GPS қабылдағыштың 
тұрақтылығы GPS немесе жай ГЛОНАССҚА қарағанда әлдеқайда жоғары. 

Бүгінгі таңда ГЛОНАСС навигациялық модульін ұялы телефондарға 
орнатудың технологиялық мүмкіндігі әзірленуде. GPS навигаторлары бар 
телефондар қазірдің өзінде бар және бүкіл әлемде кеңінен қолданылады. 
Навигациялық жабдықтар нарығында GPS/ГЛОНАСС навигациясының 
бірқатар қабылдағыштары бар және әртүрлі мақсаттарға ие. 

Сарапшылардың пікірінше, ГЛОНАСС-ты қалпына келтіру мен 
дамытудың қазіргі кезеңіндегі негізгі міндеттер: 

- "Глонасс" ғарыш аппараттарының сенімділігін арттыру және тұрақты 
жұмыс істеу мерзімін 20 жылға дейін арттыру; 

48 спутнигі бар 6 жазықтыққа дейін орбиталық топтастыруды дамыту 
жабық жерлерде жоғары дәлдікті позициялауды қамтамасыз ету 

мақсаты (мұндай бағдарлама АҚШ-та қабылданған); 
радиоэлектрондық қауіпсіздікті және жүйенің тәуелсіздігін қамтамасыз 

етіңіз. 
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қамтамасыз ету технологиясын пысықтау. ГЛОНАСС КСС және GPS ескерту 
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жерүсті желісін және функционалдық толықтыруларды құру. ГЛОНАСС, 
GPS, Galileo ескерту дабылдары бойынша жұмыс істейтін НАП 
тұтынушылар паркін жабдықтау. 

Осы серияның навигациялық жер серіктері "Фрегат" үдеткіш блогы бар 
"Союз-2" зымыран тасығышымен немесе бір пакеттегі алты аппараттан-"Бриз 
- М" үдеткіш блогы бар "Протон"зымыран тасығышымен орбитаға 
шығарылады. Сонымен қатар, оларды орбитаға шығару үнділік GSLV 
тасымалдаушысының көмегімен мүмкін болады. 

"Глонасс-К" аппараттары анағұрлым прогрессивті герметикалық емес 
платформа базасында құрылады, мамандардың айтуынша, Ашық ғарыш 
жағдайында жұмыс істейтін аппаратура мен элементтік базаға жоғары 
талаптар қояды. Мүмкін, кейбір пайдаланылған элементтер шетелдік болуы 
мүмкін, бірақ навигациялық жүйе орыс болғандықтан, ол негізінен біздің 
элементтерімізде, құрылғыларымызда жұмыс істеуі керек. 

ГЛОНАСС-бұл сәтті жұмыс істейтін және көлікті бақылау және 
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етіңіз. 

  
 

 
1.90 сурет -ГЛОНАСС жүйесінің сәулеті 

 
ГЛОНАСС-бұл Қорғаныс Министрлігінің мақсаттары үшін де, 

азаматтық мақсаттар үшін де бірдей сәтті қолдануға болатын жүйе. Сонымен 
қатар, ГЛОНАСС мониторинг жүйесінің негізгі тапсырыс берушісі Қорғаныс 
министрлігі болды, ол басынан аяғына дейін жабдықтың дамуын басқарды. 
Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлігі-бұл жүйенің дамуын 
бақылауды және оны одан әрі жетілдіруді, сонымен қатар ГЛОНАСС 
орбиталық тобын орналастыруды, қолдауды және басқаруды қамтамасыз 
ететін жүйенің бас клиенті. ГЛОНАСС жер серіктік мониторинг жүйесі 
(жаһандық навигациялық жер серіктік жүйе) – ресейлік жер серіктік 
навигация жүйесі, көптеген отандық ғалымдар мен дизайнерлердің еңбегінің 
нәтижесі. Жүйесін дайындау болып табылады: 

Академик М.Ф.Решетнев атындағы қолданбалы механиканың ғылыми-
өндірістік бірлестігі (НПО ПМ) – ГЛОНАСС жүйесінің, спутнигінің, оны 
математикалық қамтамасыз етудің жер серіктерін басқарудың 
автоматтандырылған жүйесінің бас әзірлеушісі; 

Ресей Ғарыштық аспап жасау ғылыми-зерттеу институты (РНИИ КП) – 
ГЛОНАСС спутнигінің жерүсті басқару кешені мен борттық 
аппаратурасының бас әзірлеушісі; 

Ресей радионавигация және уақыт институты (РРВ) – синхрондау және 
уақыт жүйесінің жер серіктік және жерүсті аппаратурасының бас әзірлеушісі; 

"Полет" өндірістік бірлестігі ("Полет" ӨБ) – әзірлеуші ГЛОНАСС 
спутнигін дайындаушы. 
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1.91 сурет -ГЛОНАСС құрылымын 2020 жылға дейін дамыту 

 
Қалай болғанда да, бүгінгі таңда ГЛОНАСС жер серіктік көлік 

мониторингі GPS навигаторларын өз көлігінен шығарып, оларды отандық 
ғалымдардың дамуымен алмастыратын автомобиль иелері арасында үлкен 
сұранысқа ие. 

Жүйені дамытудың негізгі қағидаттарының бірі ГЛОНАСС 
қызметтерін пайдаланғаны үшін тікелей төлемнің болмауы болып табылады. 
Бұдан басқа, жүйенің дамуына жүйелердің үйлесімділігі мен өзара 
толықтырылуы саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа бағытталу, 
соның салдарынан – навигациялық анықтамалардың дәлдігі мен сенімділігін 
арттыру үшін ГЛОНАСС-ты басқа ГНСС-пен, жердегі радионавигациялық 
жүйелермен және навигацияның басқа құралдарымен біріктіріп пайдалану 
ықпал етеді. 

2020 жылдың соңында, егер еуропалық "Галилео" және қытайлық 
"Компас" жүйесін дамыту жоспарлары жүзеге асырылса, орбитада әртүрлі 
навигациялық жүйелерде жұмыс істейтін жүзден астам жер серік болады. 

Егер қазір, мысалы, төрт жүйелік қабылдағыш кейбір техникалық 
проблемаға айналса (ол тек GPS шешімінен әлдеқайда көп қуат тұтынатын 
еді), онда электрониканың тағы 3-4 ұрпағын ауыстырғаннан кейін (2020 
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жылға қарай) бұл мәселелер шешіледі. Егер бізде үш, төрт жүйе болса, 
навигация сапасы одан да жоғары болады.[3] 

Ресей Федерациясының Үкіметі Украинаның Министрлер 
Кабинетімен, Үндістан, Қазақстан және басқа да мемлекеттердің Үкіметімен 
ГЛОНАСС ресейлік жаһандық навигациялық жер серіктік жүйесін пайдалану 
және дамыту саласындағы ынтымақтастық туралы бірқатар келісімдерге қол 
қойды. ГЛОНАСС бойынша халықаралық кооперация өзара тиімді 
шарттарда дамуда. Ресей қол қойылған келісімдерге сәйкес шетелдік 
тұтынушыларға коммерциялық ескерту дабылдар беріп жатыр. Үндістанмен, 
Қазақстанмен, Бразилиямен және Никарагуамен келісімдерге қол қойылды. 
Белоруссиямен келісімге қол қою дайындалуда. Болашақта ГЛОНАСС 
жүйесі геосаяси құрал ретінде пайдаланылуы мүмкін: болашақта жүйеге 
Қазақстан, ҚХР, Үндістан (жүйенің дамуына рұқсат етілген), Бразилияны 
қосуға болады. Бұл елдердің үкіметтері жақсы түсінеді: кез-келген 
мемлекеттің бір GPS жүйесіне тәуелділігі өлімге әкелуі мүмкін. 

GPS және ГЛОНАСС жүйелеріне жедел және постериорлық 
мониторингті Ресейдің дифференциалды түзету және мониторинг жүйесі 
(SDKM) жүзеге асырады. 

 
1.92 сурет - 19.03 (UTC+3) 10.11.2012 ж. ГЛОНАСС КА ағымдағы 

жағдайы 
 
Ғарыштық топтастырудың жағдайы және жүйенің маңызды шарқы 

өлшемдері, мысалы: ғарыш аппараттарының қазіргі жағдайы, көріну 
аймақтары, интегралды және жедел қол жетімділік және т. б. кез-келген 
уақытта Федералды ғарыш агенттігінің Орталық ғылыми-зерттеу 
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орталығының координаттық-уақыттық және навигациялық қамтамасыз ету 
веб-сайтында тексеруге болады: http://www.glonass-ianc.rsa.ru 3.5. GALILEO 
жер серіктік навигация жүйесінің еуропалық жобасы. 

GALILEO Бағдарламасы Еуропалық Кеңестің (EC) және Еуропалық 
ғарыш агенттігінің (ESA) бастамасымен Еуропаны өзінің тәуелсіз жаһандық 
навигациялық жүйесімен қамтамасыз ету және бірінші кезекте GPS және 
ГЛОНАСС-пен бәсекелестік құру мақсатында құрылады. 

 
1.93 сурет -GALILEO жобасының эмблемасы 

 Галилео 2014-2016 жылдары орбитаға жоспарланған барлық 30 
жерсерік (27 операциялық және 3 резервтік) шығарылған кезде іске қосылды. 
Ғарыш сегментіне үш басқару орталығы мен таратушы және қабылдаушы 
бекетірдін жаһандық желісін қамтитын жерүсті инфрақұрылымы қызмет 
көрсететін болады. 

Жоба төрт кезеңде жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта алғашқы екі 
кезең: жүйенің міндеттерін жоспарлау және анықтау және Giove-A және 
GIOVE-B тәжірибелі жер серіктерін ұшыру толығымен жүзеге асырылды. 
Жобаның үшінші кезеңі аяқталуға жақын, ол GALILEO шағын шоқжұлдызын 
құру мақсатында Galileo IOV жүйесінің төрт спутнигін жұптасып ұшырудан 
тұрады. Ұшырулар негізінен ресейлік зымыран тасығыштардың көмегімен 
жасалады. 

"Союз". Жобаның төртінші кезеңі 2014 жылдан бастап іске қосылды, 
құны – жылына 220 млн. еуро. 

Пайдалануға лицензия жеке компанияларға берілуі мүмкін. 
2015 жылы тағы 14 жер серік орбитаға шығарылды, қалғандары 2020 

жылы. Топтастыру аяқталғаннан кейін жер серіктер планетаның кез-келген 
нүктесінде, оның ішінде Солтүстік және Оңтүстік полюстерде төрт жер 
серіктен бір уақытта ескерту дабыл қабылдаудың 90% ықтималдығын 
қамтамасыз етеді. Планетадағы көптеген жерлерде бір уақытта көру 
аймағында алты Galileo спутнигі болады, бұл бір метрге дейінгі дәлдікпен 
орналасқан жерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Толық орбиталық топтау үш орбиталық жазықтықта және жерден 
23616 км биіктіктегі дөңгелек орбиталарда және 56о орбитада 30 жер серікті 
құрайды. Ұшақтардың әрқайсысында 9 жұмысшы және 1 резервтік жер серік 
болады. Әрбір жер серіктің салмағы 700 кг, қуаты 1600 Вт, өлшемдері 2.7 х 
1.1 х 1.2 м және ені 13 м күн батареялары орналастырылған кезде болады. 
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GALILEO әр түрлі мақсаттағы 10 ескерту дабылды таратады, бұл 
келесі қызмет түрлерін қамтамасыз етеді: 

- Ашық қызмет (Open Service; OS) - жаппай тұтынушы үшін 9 м-ден 
жоғары дәлдікпен орналасқан жерді анықтау бойынша барлығына қолжетімді 
қызметтер; 

- Коммерциялық қызмет (Commercial Service; CS) - 10 см дейінгі 
дәлдікпен орналасқан жерді анықтау бойынша коммерциялық қызметтер; 

- көліктің барлық түрлеріне арналған құтқару қызметтері; 
- мемлекеттік қызметтерге арналған қызметтер (Public Regulated 

Service, PRS), 
полиция, өрт сөндірушілер, жедел жәрдем сияқты әскери мақсаттағы 

және басқа да тіршілікті қамтамасыз ету қызметтері; 
-іздеу және құтқару қызметтері (Search and Rescue, SAR) cospas-

SARSAT жер серіктік жүйесіне қосымша. Жүйенің артықшылығы-жерге 
жақындық пен жер серіктердің геостационарлық жағдайына байланысты апат 
ескерту дабылын сенімді қабылдау. 

Еуропалық жүйе кез-келген жылжымалы нысандар үшін навигациялық 
мәселелерді бір метрден кем дәлдікпен шешуге арналған. Қазіргі GPS 
қабылдағыштары Галилео жер серіктерінен ескерту дабылдарды қабылдай 
және өңдей алмайды, дегенмен үшінші буын Navstar GPS жүйесімен 
үйлесімділік пен толықтыру туралы келісімге қол жеткізілді. Жобаны 
қаржыландыру, оның ішінде қабылдағыштардың өндірушілеріне 
лицензияларды сату есебінен жүзеге асырылатындықтан, соңғысының бағасы 
бүгінгі бағадан сәл жоғары болады деп күту керек. 

Еуропалық Қоғамдастық елдерінен басқа, жобаға қатысу үшін Қытай, 
Израиль, Оңтүстік Корея, Украина және Ресей мемлекеттерімен 
уағдаластықтарға қол жеткізілді. Сонымен қатар, Аргентина, Австралия, 
Бразилия, Чили, Үндістан, Малайзия өкілдерімен келіссөздер жүргізілуде. 

Айта кету керек, GALILEO-ны американдық GPS пен ресейлік 
ГЛОНАСС-қа қарағанда мемлекеттік немесе әскери мекемелер бақыламайды, 
алайда 2008 жылы ЕО Парламенті "Еуропаның қауіпсіздігі үшін ғарыштың 
маңызы" қарарын қабылдады, оған сәйкес еуропалық қауіпсіздік саясаты 
аясында жүзеге асырылатын әскери операциялар үшін жер серіктік ескерту 
дабылдарды пайдалануға рұқсат етіледі. 

GIOVE жер серіктерінің екеуі де жабдықты сынауға және ескерту 
дабылдардың сипаттамаларын зерттеуге арналған. Өлшеу деректерін жүйелі 
түрде жинау үшін ESA күшімен Septentrio жасаған қабылдағыштармен 
жабдықталған жер үсті бақылау бекетерінің дүниежүзілік желісі құрылды. 

Irnss Үнді аймақтық жер серіктік навигация жүйесі. 
Үндістан үкіметі 2006 жылдың 9 мамырында келесі 6-7 жыл ішінде 

14,2 миллиард рупий бюджеті бар үнді жер серіктік аймақтық навигация 
жүйесін (IRNSS) орналастыру жобасын мақұлдады. 



88
  

 

 
1.94cурет - IRNSS эмблемасы 

 
IRNSS жер серіктік тобы геосинхронды орбиталардағы жеті жер 

серіктен тұрады. Жетінің төрт спутнигі экваторлық жазықтыққа қатысты 29° 
көлбеу орбитаға орналастырылады. Барлық жеті жер серік басқару 
бекетерімен үздіксіз радиосына ие болады. 

2013 жылдан бастап алты айлық кезеңділікпен жер серіктер 
ұшырылады, осылайша жүйе 2015 жылдан бастап пайдалануға енгізілді. 

 
1.95 сурет - IRNSS жер серіктік навигация жүйесінің архитектурасы 

 
IRNSS жер серіктері салмағы 1330 кг және күн батареялары 1400 Вт 

болатын "Kalpana-1" метеорологиялық спутнигінде қолданылатын 
платформаны қолданады деп болжануда. Жүктеме 40 Вт екі қатты күйдегі 
күшейткішті қамтиды. IRNSS жер сегментінде бақылау бекетері, брондау 
бекетері, борттық жүйелерді басқару және басқару бекетері болады. ISRO 
мемлекеттік компаниясы Irnss-ті орналастыруға жауапты, ол толығымен 
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Үндістан Үкіметінің бақылауында болады. IRNSS ескерту дабылдарын 
қабылдайтын навигациялық қабылдағыштарды үнді компаниялары да 
әзірлейді және шығарады. Сонымен қатар, Gagan (ағылш. GPS Aided Geo 
Augmented Navigation). 

"Beidou 2" (compass) Қытай жер серіктік навигациялық жүйесі. 
"BeiDou "қытайлық жер серіктік навигация жүйесі (北斗 běidǒu, сөзбе – 

сөз "Солтүстік Шелек" – үлкен сүңгуір шоқжұлдызының қытай атауы) - 
Қытай Ұлттық ғарыш басқармасы (CNSA) жүзеге асыратын, американдық 
Navstar GPS, еуропалық Galileo және ресейлік ГЛОНАСС жүйесіне бәсекелес 
болуға бағытталған көп сатылы жоба. 

 
1.96 сурет - Жобаның эмблемасы "BEIDOU 2" және Қытай Ұлттық 

ғарыш басқару 
 
Жоба үш кезеңде жүзеге асырылады: 
2000-2003 ж.ж.: "BeiDou-1" типті үш жер серіктен тұратын бірінші 

буындағы "БэйДоу" эксперименттік жүйесі. 
2012 жыл: Қытай аумағын және геостационарлық орбитада орналасқан 

13 жер серіктен тұратын "BeiDou-2" іргелес аумақтарын жабуға арналған 
өңірлік жер серіктік жүйе. Қазіргі уақытта жүйе Азия-Тынық мұхиты 
аймағындағы тұтынушыларға өз қызметтерін ұсынуға дайын. 

2020 жылға қарай: Compass жаһандық навигациялық жүйесі ("BeiDou-
2"). Бүкіл жер шарын жабуға арналған 35 жер серіктен (30 Негізгі және бес 
резервтік) тұратын орбиталық топтау. 

Қытай өзінің навигациялық жүйелерін 1960 жылдардан бастап дамыта 
бастады. Алайда, бұл үдеріс қаржыландырудың және техникалық 
қиындықтардың болмауына байланысты өте баяу жүрді. 1980 жылдары 
"Twin-Star" (сөзбе-сөз "Қос жұлдыз") жүйесі дамыды. 1989 жылы екі жер 
серіктің ұшырылуы бұл навигациялық жүйенің дәлдігін GPS жүйесінің 
дәлдігімен салыстыруға болатындығын көрсетті. Қытай Үкіметі 1993 жылы 
ұлттық жер серіктік жүйені дамыту бағдарламасын ресми түрде бекітті. 

Compass ("BeiDou-2") жүйесі клиенттерге кез-келген уақытта және кез-
келген жерде ендік, бойлық және биіктік координаталар ы бар орналасқан 
жерін білуге көмектеседі және уәкілетті пайдаланушылар үшін қауіпсіз 
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локализацияны, жылдамдықты және уақытша байланыстарды қамтамасыз 
етеді. 

Өзінің жер серіктік жүйелерін дамытудан басқа, Қытай Еуропалық 
Одақпен келісім жасады (2003 жылы) және Галилео жобасына шамамен 230 
миллион еуро инвестициялауға уәде берді. 

Baydow жүйесін іске қосу навигациялық жүйелердің басқа үш иесінде, 
соның ішінде Ресейде де оптимизм тудыратынын ескеріңіз, себебі бір 
жағынан бұл елдің ұлттық беделіне белгілі бір соққы, ал екінші жағынан 
бүкіл жер шарын қамтитын жұмыс істейтін ғаламдық жер серіктік топ белгілі 
бір елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Дәл қазір Қытайдың басқа 
ұзақ уақытқа созылған саяси және экономикалық қарсыласы – Жапонияны 
алаңдатып отырған соңғы сәт, ол Бейдоу орналастырумен байланысты 
алаңдаушылығын ашық білдірді, кейінірек жер серіктері Азия-Тынық 
мұхиты аймағының үстіндегі жоғары эллиптикалық орбитада орналасатын 
квази-Зениттің жеке жергілікті тобын орналастыру жоспарларын жариялады. 

Жапондық уақытты синхрондау және дифференциалды түзету жүйесі 
(qzss). 

"Quasi-Zenith Satellite System "(QZSS," Квази-зениттік жер серіктік 
жүйе") — жер серіктік аймақтық уақыт синхрондау жүйесі және GPS 
жүйесіне арналған дифференциалды түзету жүйелерінің бірі, оның ескерту 
дабылдары Жапония аумағында қолжетімді болады. 

Пайдаланушылардың көзқарасы бойынша QZSS навигациялық жүйе 
емес, дифференциалды түзету жүйесі ретінде пайда болады. QZSS 
Жапонияда GPS жүйесінің мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған, атап 
айтқанда-қала құрылысы жағдайында және таулы аудандарда орналасу 
дәлдігін арттыру. 

 
1.97 сурет - "Quasi-Zenith Satellite System" және Жапон ғарыш 

агенттігінің эмблемалары 
 
Бірінші жер серік "Quasi-Zenith Satellite "(QZS-1) лақап аты "Michibiki" 

(жап. "жолды таңдау") жапон ғарыш агенттігі (JAXA) 2010 жылдың 11 
қыркүйегінде ұшырды. 2013 жылға қарай жүйені толық өрістету көзделуде. 
QZSS мобильді қосымшаларға, байланыс қызметтерін (бейне, аудио және 
басқа да деректер) және жаһандық позициялауға арналған. 
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Жер серіктер Жапония территориясынан жоғары эллиптикалық 
орбитада жұмыс істейді. Мұндай орбиталар жер серікті күніне 12 сағаттан 
артық Зенитте ұстауға мүмкіндік береді (70 градус бұрышта). Бұл "quasi-
zenith" ("квази-зенит") терминін түсіндіреді, яғни жүйеге атау берген 
"Зенитте көрінетін". QZSS GPS жүйесінің жұмысын екі жолмен жақсартады: 
біріншіден, GPS ескерту дабылдарының қол жетімділігін арттыру, екіншіден, 
GPS-пен жұмыс істейтін навигациялық жүйелердің дәлдігі мен сенімділігін 
арттыру. [14] 
 

Тәжірибелік жұмыстар 
  

№ 1 тапсырма. "Тізбек бөлігі үшін Ом заңын зерттеу” 
 Жұмыстың мақсаты: тоқ күшінің кернеу мен қарсылыққа тәуелділігін 
тәжірибеге енгізу. 
 Жабдықтар: зертханалық амперметр, зертханалық вольтметр, қуат көзі, 
1 Ом, 2 Ом, 4 Ом кедергісі бар үш резистордың жиынтығы, реостат, тоқтың 
тұйықталу кілті, байланыстырушы сымдар. 
 Жұмыс барысы. 
 Қысқаша теориялық мәліметтер 
 Электр тоғы-зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы 
 Электр тоғының сандық өлшемі-I тоқ күші 
 Тоқ күші-T уақыт аралығы ішінде өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 
берілген q зарядының осы уақыт аралығына қатынасына тең скалярлық 
физикалық шама: 

𝑰𝑰 = 𝒒𝒒
𝒕𝒕  

 
 SI бірліктерінің халықаралық жүйесінде тоқ ампермен өлшенеді [A]. 
 [1a=1кл / 1с] 
 Амперметрдің тоқ күшін өлшеуге арналған аспап. Тізбекке кезекпен 
қосылады 

 

 Электр тізбектерінің сұлбаларында амперметр белгіленеді . 
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 Кернеу-бұл электр өрісінің зарядталған бөлшектерге әсерін 
сипаттайтын физикалық шама, электр өрісінің зарядтың φ1 потенциалы бар 
нүктеден φ2 потенциалы бар нүктеге ауысуы бойынша жұмысына тең 
 

𝑼𝑼 = 𝑨𝑨
𝒒𝒒 

 U12 = φ1 – φ2 
 U-кернеу 
 A-тоқтың жұмысы 
 q-электр заряды 
 Кернеу бірлігі-Вольт [В] 
 [1b=1дж / 1Кл] 
 Кернеуді өлшеуге арналған құрылғы-Вольтметр. Ол тізбекке 
потенциалдар айырмасы өлшенетін тізбектің бөлігіне параллель қосылады. 

 

 Электр тізбектерінің тізбектерінде вольтметр белгіленеді . 

 



93
  

 

 
 Кернеу-бұл электр өрісінің зарядталған бөлшектерге әсерін 
сипаттайтын физикалық шама, электр өрісінің зарядтың φ1 потенциалы бар 
нүктеден φ2 потенциалы бар нүктеге ауысуы бойынша жұмысына тең 
 

𝑼𝑼 = 𝑨𝑨
𝒒𝒒 

 U12 = φ1 – φ2 
 U-кернеу 
 A-тоқтың жұмысы 
 q-электр заряды 
 Кернеу бірлігі-Вольт [В] 
 [1b=1дж / 1Кл] 
 Кернеуді өлшеуге арналған құрылғы-Вольтметр. Ол тізбекке 
потенциалдар айырмасы өлшенетін тізбектің бөлігіне параллель қосылады. 

 

 Электр тізбектерінің тізбектерінде вольтметр белгіленеді . 

 

  
 

 Өткізгіштің ішкі құрылымына және оның бөлшектерінің хаотикалық 
қозғалысына байланысты өткізгіштегі электр тоғының кедергісін 
сипаттайтын шама өткізгіштің электрлік кедергісі деп аталады. 
 Өткізгіштің электрлік кедергісі өткізгіштің мөлшері мен формасына 
және өткізгіш жасалған материалға байланысты. 
 

𝑹𝑹 = 𝒑𝒑 𝒍𝒍𝑺𝑺 
 S-өткізгіштің көлденең қимасы 
 l-өткізгіштің ұзындығы 
 ρ-өткізгіштің кедергісі 
 SI-де өткізгіштердің электр кедергісі ом [Ом] ретінде қызмет етеді. 
 I тоқ күшінің u - вольт кернеуіне графикалық тәуелділігі-амперлік 
сипаттама 

 
 Тізбектің біртекті бөлігі үшін Ом заңы: өткізгіштегі тоқ күші 
қолданылатын кернеуге тура пропорционал және өткізгіштің кедергісіне кері 
пропорционал. 

𝑰𝑰 =  𝑼𝑼𝑹𝑹 
 
 Оның ашушысы Джордж Омның есімімен аталған. 
  

Тәжірибелік бөлім 
 1. Жұмысты орындау үшін тоқ көзінен, амперметрден, реостаттан, 2 Ом 
кедергісі бар сым резисторынан және кілттен электр тізбегін жинаңыз. Сым 
резисторына параллель вольтметрді қосыңыз (диаграмманы қараңыз). 
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 2. Тәжірибе 1. Тоқтың тізбектің берілген бөлігіндегі кернеуге 
тәуелділігін зерттеу. Тоқты қосыңыз. Реостаттың көмегімен сым 
резисторының қысқыштарындағы кернеуді 1 В дейін, содан кейін 2 В дейін 
және 3 В дейін жеткізіңіз. Бұл ретте тоқ күшін өлшеңіз және нәтижелерін 1 
кестеге жазыңыз. 
 1-кесте. 2 Ом учаскесінің кедергісі 

Кернеу, В       
Тоқ күші, А       

  
3. Деректері бойынша тәжірибе құрыңыз кестесі байланысты тоқ 

күшінің кернеу. Қорытынды жасаңыз. 
 4. Тәжірибе 2. Тоқ күшінің оның ұштарындағы тұрақты кернеу 
кезіндегі тізбек бөлігінің кедергісіне тәуелділігін зерттеу. Сым резисторын 
алдымен 1 Ом, содан кейін 2 Ом және 4 Ом кедергісімен бірдей тізбекке 
қосыңыз. Реостаттың көмегімен әр уақытта сайттың ұштарында бірдей 
кернеуді орнатыңыз, мысалы, 2 Бұл ретте тоқ күшін өлшеңіз және 
нәтижелерін 2 кестеге жазыңыз. 

2-кесте. 2 в учаскесіндегі тұрақты кернеу 
Учаскенің кедергісі, Ом       
Тоқ күші, А       

 5. Тәжірибеге сәйкес тоқ күшінің кедергіге тәуелділік графигін 
құрыңыз. Қорытынды жасаңыз. 
 6. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 
 Бақылау сұрақтары: 
 1. Электр тоғы дегеніміз не? 
 2.  Тоқ күшіне анықтама беріңіз. Қалай белгіленеді? Ол қандай 
формула бойынша анықталады? 
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 3. Тоқ күшінің өлшем бірлігі қандай? 
 4. Тоқ күші қандай құрылғымен өлшенеді? Ол электр тізбегіне қалай 
қосылады? 
 5. Анықтама беріңіз кернеу. Қалай белгіленеді? Ол қандай формула 
бойынша анықталады? 
 6. Кернеуді өлшеу бірлігі қандай? 
 7. Кернеуді қандай құрылғы өлшейді? Ол электр тізбегіне қалай 
қосылады? 
 8. Қарсылықты анықтаңыз. Қалай белгіленеді? Ол қандай формула 
бойынша анықталады? 
 9. Қарсылықты өлшеу бірлігі қандай? 
 10. Диагнозды тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. 
 Өлшемдерді орындау нұсқасы. 
 Тәжірибе 1. Тоқтың тізбектің берілген бөлігіндегі кернеуге тәуелділігін 
зерттеу. Тоқты қосыңыз. Реостаттың көмегімен сым резисторының 
қысқыштарындағы кернеуді 1 В дейін, содан кейін 2 В дейін және 3 В дейін 
жеткізіңіз. Бұл ретте тоқ күшін өлшеңіз және нәтижелерін 1 кестеге жазыңыз. 

1-кесте. 2ОМ учаскесінің кедергісі 
Кернеу, В 1 2 3 
Тоқ күші, А 0,5 1,0 1,5 

 Тәжірибеге сәйкес тоқтың кернеуге тәуелділік графигін құрыңыз. 
Қорытынды жасаңыз. 
 Тәжірибе 2. Тоқ күшінің оның ұштарындағы тұрақты кернеу кезіндегі 
тізбек бөлігінің кедергісіне тәуелділігін зерттеу. Сым резисторын алдымен 1 
Ом, содан кейін 2 Ом және 4ОМ кедергісімен бірдей тізбекке қосыңыз. 
Реостаттың көмегімен әр уақытта сайттың ұштарында бірдей кернеуді 
орнатыңыз, мысалы, 2 В. Бұл ретте тоқ күшін өлшеңіз және нәтижелерін 2 
кестеге жазыңыз. 

2-кесте. 2 в учаскесіндегі тұрақты кернеу 
Учаскенің кедергісі, Ом 1 2 4 
Тоқ күші, А 2,0 1,0 0,5 

 Тәжірибеге сәйкес тоқ күшінің кедергіге тәуелділік графигін құрыңыз. 
Қорытынды жасаңыз. 
  

№2 тапсырма. 
 Ұсынылған компоненттердің бір дыбыстық ескерту дабылына екі 
функциядан тұратын комбайнның дабыл сұлбасын сызыңыз және 
құрастырыңыз. 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Электротехника нені зерттейді? 
2. Электр энергиясының негізгі артықшылықтары? 
3. Атомның негізгі компоненттері қандай? 
4. Электрондар дегеніміз не? 
5. Бос электрондар дегеніміз не? 
6. Электр кернеуі дегеніміз не? 
7. Кернеудің мәні неге байланысты? 
8. Кернеуді өлшеу шамасы 
9. Электр тоғы? 
10. Электрондық өткізгіштік дегеніміз не? 
11. Тоқ тығыздығы дегеніміз не? 
12. Электр тоғының түрлері? 
13. Сақтандырғыштар не үшін қажет? 
14. Электр кедергісі дегеніміз не? 
15. Өткізгіштің электр кедергісі неге байланысты? 
16. Температураның өзара әрекеттесуіне байланысты өткізгіштер қалай 

бөлінеді? 
17. Тұрақты қарсылықтарға не жатады? 
18. Потенциометр дегеніміз не? 
19. Кернеу, тоқ және тоқ тығыздығы үшін формула мен өлшем 

бірліктері қандай? 
20. Электр кернеуі дегеніміз не? 
21. Тұрақты тоқ пен айнымалы тоқтың айырмашылығы неде? 
22. Сақтандырғыштың міндеттері қандай? 
23. Тоқ тығыздығы дегеніміз не? 
24. Өткізгіштің тым жоғары тоқ тығыздығының салдары қандай? 
25. Бұл меншікті кедергісі? 
26. Температура көтерілген кезде суық өткізгіштің кедергісі қалай 

өзгереді? 
27. Ом заңын сипаттаңыз? 
28. ОМ Заңының формуласын көрсетіңіз? 
29. Электр қуаты дегеніміз не? 
30. Электр қуатын анықтау формуласы? 
31. Электр жұмысының өлшем бірлігі? 
32. ПӘК дегеніміз не? 
33. Қарсылықтардың сериялық байланысы? 
34. Параллель кедергі байланысы?  
35. Аралас қосылыс дегеніміз не? 
36. Бұл электролиттер дегеніміз не? 
37. Электр тоғының магниттік әсері? 
38. Интегралды сұлбаны сипаттаңыз? 
39. Планарлық технология дегеніміз не? 
40. Гибридті сұлбалар неден тұрады? 
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40. Гибридті сұлбалар неден тұрады? 

  
 

41. Индукция ұстанымын сипаттаңыз? 
42. Трансформатордың жұмыс істеу қағидаты? 
43. Алу электр тоғының электрохимическим арқылы? 
44. Жылу арқылы тоқ алу керек пе? 
45. Фотоэлемент дегеніміз не? 
46. Қуат көздерінің сериялық байланысын сипаттаңыз? 
47. Магниттік сызықтар дегеніміз не? 
48. Магниттік сызықтардың бағыты қалай анықталады? 
49. Магнит өрісі қашан пайда болады? 
50. Магнит өрісін қалай анықтауға болады? 
51. Ұғымдарды сипаттаңыз: модель, модельдеу, деректер, мәліметтер 

базасы (мәліметтер банкі). 
52.Геоақпараттық жүйелердегі объектілер мен құбылыстар туралы 

мәліметтерді қарастырудың аспектілерін атаңыз. 
53.Ұғымдарды сипаттаңыз: рельефтің сандық модельі , сандық карта, 

электрондық карта. 
54.Векторлық және растрлық деректер модельдерін сипаттаңыз. 

Олардың айырмашылығы неде? 
55.Геоақпараттық жүйелерде ақпаратты ұйымдастырудың қабатты 

ұстанымы қандай? 
56. Ұғымдарды сипаттаңыз: модель, модельдеу, Деректер, мәліметтер 

базасы (мәліметтер банкі). 
57. Геоақпараттық жүйелердегі объектілер мен құбылыстар туралы 

мәліметтерді қарастырудың аспектілерін атаңыз. 
58. Ұғымдарды сипаттаңыз: рельефтің сандық модельі , сандық карта, 

электрондық карта. 
59. Векторлық және растрлық деректер модельдерін сипаттаңыз. 

Олардың айырмашылығы неде? 
60. Геоақпараттық жүйелерде ақпаратты ұйымдастырудың қабатты 

ұстанымы қандай? 
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Қысқаша қорытынды 
 Бұл модуль ауыл шаруашылығы машиналарының негізгі электрлік 
және электрондық құрылғыларын қарастырады. Графикалық кескіннің 
негізгі түрлері мен ережелері және электр тізбектерін құру ұсынылған. 
Электр құрылғыларымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері 
сипатталған. Тоқ, кернеу, қарсылықты дұрыс өлшеу үшін қажетті білім 
мен дағдылар берілген. Роботтар мен робототехникалық жүйелердің 
жіктелуі ұсынылған. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығындағы сыртқы 
координаталар  жүйесін қолдана отырып, геоақпараттық жүйелердегі 
деректер модельдерінің жұмысы сипатталған. 
 Бұл модульді игеру және тәжірибелік дағдыларды үйрету үшін 
тәжірибелік жұмыстар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, қосымша 
көздер келтірілген. 
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2 БӨЛІМ. МЕХАТРОНДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕ 
БӨЛШЕКТЕУ-ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН 

ОРЫНДАУ 
 
Модульге қысқаша шолу 
Бұл PM 11 модульі  мехатрондық жүйелерді жөндеу кезінде бөлшектеу 

және құрастыру және ақаулық жұмыстарын орындау үшін қажетті білім, 
Дағдылар мен дағдыларды сипаттайды. Осы модульді зерделеу кезінде білім 
алушылар: автоматтандыруды, өндірістік үдерістерді дамытуды, 
жабдықтарды жіктеуді, технологиялық жабдықтар мен технологиялық 
үдерістер туралы жалпы мәліметтерді, автоматтандырылған бағдарламалық 
басқаруды меңгереді. 

 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: технологиялық 

үдерістер операцияларының кезектілігін; пайдаланылатын материалдарға 
қойылатын талаптарды, мехатрондық жүйелерді жөндеу кезінде қауіпті және 
зиянды факторларды, сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін меңгереді. 

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: жоспарлы режимде негізгі 
және қосалқы жабдыққа қызмет көрсетуді; жөндеу үдерісін жүргізу бойынша 
технологиялық операцияларды орындауды; механикалық және электр 
жабдығын реттеуді, оларды жөндеуді жүзеге асыруды; қауіпсіз еңбек 
жағдайларын қамтамасыз ету бойынша еңбек заңнамасы білімін қолдануды 
үйренеді. 
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2.1. Технологиялық жабдықты пайдалану және 
автоматтандырылған,  мехатрондық  жүйелерді  жарақтандыру 
 

Автоматтандыру және механикаландыру-өндіріс үдерісіне айтарлықтай 
әсер ететін жетілдірілген машиналар мен механизмдерді енгізу. 

 
Өндіріс үдерісі - энергия, зат, Ақпарат және т.б. өндіруге бағытталған 

адамдар мен техникалық құрылғылардың үйлесімді өзара әрекеті. 
 
Өндірістік үдерістер бөлінеді: 
- технологиялық (заттың мөлшерін, пішінін, физикалық қасиеттерін 

өзгерту); 
- көліктік (объектінің кеңістікте және уақытта өзгеруі); 
- энергетикалық (энергияның бір түрін екіншісіне түрлендіру); 
- ақпараттық (ақпаратты түрлендіру). 
Автомобиль көлігі кәсіпорындарында өндірісті басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін (АБЖ) енгізу технологиялық үдерістерді кең 
механикаландырумен және автоматтандырумен ұйымдастырудың жоғары 
деңгейін талап етеді. 

АБЖ негізінде басқару жүйелерін жетілдіру техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеудің өндірістік үдерістерін кеңінен автоматтандыру 
арқылы мүмкін болады, әсіресе диагностикалық үдерістерді автоматтандыру 
– автомобильдердің техникалық жағдайы туралы ақпарат беру негізінде 
бөлінген ішкі жүйені қамтамасыз ету. 

Механикаландыру-адамды ауыр физикалық еңбектен босататын және 
одан өндірістік үдерісті бақылау және басқару функцияларын орындауды 
талап ететін техникалық құрылғыларды құруға бағытталған шаралар кешені. 

 
Механикаландыру ішінара және күрделі болуы мүмкін. 
Егер негізгі еңбекті қажет ететін операциялар адамның физикалық 

еңбегінің шығындарынсыз жүргізілсе, өндіріс үдерісі ішінара 
механикаландырылған. 

Кешенді механикаландыру-өндірістік үдерістің барлық операцияларын 
механикаландыру (механикаландырылған ағындық желі) 

Автоматтандыру-іс-шаралар кешені, оның түпкі нәтижесі адамды 
өндірістік үдеріске тікелей қатысудан толық босатуды қамтамасыз ететін 
техникалық құрылғыларды құру болып табылады. 

 
Егер автоматты машиналар, құрылғылар, автоматты басқару құралдары 

пайдаланылса және адам жалпы бақылауды жүзеге асырса, өндіріс үдерісі 
автоматтандырылған болып саналады. 

Автоматтандыру-кешенді механикаландырудың ең жоғары сатысы 
(автоматты құрылғылар адамды осы үдерісті жүзеге асыратын машиналар 
арасында тиісті байланыс орнату арқылы механикаландырылған үдерісті 
басқару және бақылау функцияларынан босатады). 
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2.1. Технологиялық жабдықты пайдалану және 
автоматтандырылған,  мехатрондық  жүйелерді  жарақтандыру 
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автоматтандырылған жүйелерін (АБЖ) енгізу технологиялық үдерістерді кең 
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Егер автоматты машиналар, құрылғылар, автоматты басқару құралдары 
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Автоматтандыру-кешенді механикаландырудың ең жоғары сатысы 
(автоматты құрылғылар адамды осы үдерісті жүзеге асыратын машиналар 
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басқару және бақылау функцияларынан босатады). 

  
 

Автоматты құрылғы-Берілген шарттарға байланысты өндірістік 
үдерісті басқаруды және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және адамды 
осы функцияларды орындаудан босатуды қамтамасыз ететін құрылғы. 

 
Автоматтандырудың теориялық негізі-техникалық кибернетика. Ол 

техникалық жүйелерді қарастырады және оларды басқару заңдарын 
зерттейді. 

Автоматты жүйе-адамның тікелей қатысуынсыз технологиялық 
үдерістің берілген тізбегінде орындалатын объект пен құрылғының өзара 
әрекеттесуінің жиынтығы. 

 
Автоматты жүйелер жұмыс істеу алгоритмімен – үдерістің дұрыс 

орындалуын қамтамасыз ететін бір-бірімен байланысты рецепттердің 
(математикалық және логикалық операциялардың) реттілігімен 
математикалық түрде сипатталуы мүмкін. 

Өндіріс жағдайында бақылау, басқару және реттеу алгоритмі жиі 
кездеседі. 

Тиісінше, автоматты жүйелердің үш түрі бар: 
- Сақ-автоматты бақылау жүйесі 
- АБЖ-автоматты басқару жүйесі 
- САР-автоматты реттеу жүйесі. 

Автоматты бақылау жүйесі адамның қатысуынсыз технологиялық 
үдерістің шарқы өлшемдерін бақылауды жүзеге асырады. Объектінің 
бақыланатын а шарқы өлшемдері Д сезбегімен (датчигі) өлшенеді және 
ыңғайлы А1 нысанына түрлендіріледі, Пр аралық элементтеріне беріледі, 
онда СПИ ақпарат беру құралының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін 
күшейтіледі және а2-ге түрлендіріледі. 

Егер SPI бақыланатын шаманың нақты мәнін үздіксіз көрсетсе, онда 
мұндай жүйе Sai – автоматты өлшеу жүйесі деп аталады, егер SPI 
бақыланатын шарқы өлшемдер шамасының өзгеруін білдірсе, онда мұндай 
жүйе САК- автоматты ескерту дабыл беру жүйесі деп аталады. 

Қазіргі заманғы САК мынадай жүйелерге бөлінеді: 1) объектінің 
жағдайын үздіксіз бақылау жүзеге асырылатын; 2) объектінің шарқы 
өлшемдерін дискретті дәйекті бақылауы бар жүйелерге. 

Дискретті дәйекті бақылауы бар сақтар ең көп таралған, арзан, олардың 
құрамында аз жабдықталған  

 
2.1 сурет-Дискретті дәйекті бақылауы бар САК 
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Бақыланатын мән бірыңғай ескерту дабылдарға айналады И1 ИҚ 
коммутаторы арқылы салыстырмалы СУ құрылғысына беріледі, онда ол Н 
нормаларын іріктеу және сақтау блогымен салыстырылады. 

Егер бір бақыланатын шарқы өлшемдерде бірнеше нормалар болса, 
уақыт өте келе норма өзгеруі мүмкін. ИК өлшеу коммутаторының 
нормаларын өзгерту және ауыстырып қосу басқару блогымен жүзеге 
асырылады. 

SPI-ақпаратты ұсыну құралы. Ауытқуды көрсететін құрылғыны 
қосады. СПИ басқару құрылғысынан бақыланатын шарқы өлшемдер нөмірін 
береді және тіркейді. Басталу уақыты оқиғаларды анықтайды. Бұл уақыт уфв 
блогы – уақыт ескерту дабылдарын қалыптастыру құрылғысы арқылы 
жасалады. 

Кемшіліктері: бақылау операцияларының үлкен артықтығы. ИК 
арналарын сұрау жиілігі ең нашар жағдайлардан анықталады. 

Объектінің шарқы өлшемдерлерін үздіксіз бақылайтын арнаның 
құрылымдық сұлбасы 

СУ-салыстырмалы құрылғы Н-нормаларды өндіру және сақтау 
ИО-ауытқуларды индикациялау құрылғысы 

 
2.2 сурет - Объектінің шарқы өлшемдерін үздіксіз бақылайтын арнаның 

құрылымдық сұлбасы 
 
Автоматика және телемеханика жүйелерінің құрылымы мен мақсаты 
Жүйе әр бақылау арнасында салыстырылатын құрылғы мен ИО бар. Әр 

арнадағы осы құрылғылардың саны объектінің өлшенетін шарқы 
өлшемдерінің белгіленген шекараларының санына байланысты. Бұл 
шекаралар: 

- ескерту шекарасы аз; 
- ескерту шекарасы көбірек; 
- төтенше шекара аз; 
- төтенше шекара үлкен. 
Н нормаларын іріктеу және сақтау құрылғысы бірқатар арналар үшін 

ортақ болуы немесе әрбір арналар үшін жеке болуы мүмкін. 
Басқару объектісі мен автоматты басқару құралдарының жиынтығы 

автоматты басқару жүйесі (АБЖ) деп аталады. Автоматты басқарудың негізгі 
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- ескерту шекарасы көбірек; 
- төтенше шекара аз; 
- төтенше шекара үлкен. 
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ортақ болуы немесе әрбір арналар үшін жеке болуы мүмкін. 
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автоматты басқару жүйесі (АБЖ) деп аталады. Автоматты басқарудың негізгі 

  
 

міндеті-басқару объектісіндегі бір немесе бірнеше физикалық шамалардың 
өзгеруінің белгілі бір заңын сақтау. 

Автоматты басқару жүйесі оның жұмысын қамтамасыз ететін келесі 
компоненттерден тұрады (2.3 сурет): ОК басқару объектісі (басқарылатын 
үдеріс); ББЖ атқарушы құрылғылары; ИзУ өлшеу құрылғылары; УК басқару 
құрылғысы. 

Техникалық жүйелерді басқару объектілері кинематикалық 
механизмдер, электр жүйелері, жылу, химиялық және басқа да 
технологиялық үдерістер болып табылады. Объектінің жағдайы бұрыштық 
және сызықтық координаталар, жылдамдықтар және кинематикалық 
механизмдердің қозғалысын сипаттайтын басқа механикалық айнымалылар; 
сұлбаның электр элементтерінің тоқтары немесе кернеулері; жылу және 
химиялық үдерістердегі заттардың температурасы мен тығыздығы және кез 
келген басқа физикалық шамалар жататын күйдің айнымалы мәндерімен 
сипатталады. Жағдай айнымалылары жағдай векторына біріктіріледі. 

 
2.3 сурет - Автоматты басқару жүйесі 

 
Yj = YJ(t) реттелетін немесе шығатын айнымалыларға басқарудың 

негізгі міндеті тұжырымдалған ОУ айнымалылары жатады. Шығыс 
айнымалылары Шығыс векторына біріктіріледі. Кинематикалық механизмдер 
үшін шығу векторы әдетте механизмнің жұмыс нүктесінің декарттық 
координаталар ымен ұсынылады. 

Ou кірістері басқару органдары болып табылады, оларға жүйенің UJ 
атқарушы құрылғыларының әсері қолданылады. Бұл кинематикалық 
механизмдердің кіріс осьтері, кіріс. 

Неғұрлым жалпы және жетілдірілген автоматика жүйесімен Жүйесі 
болып табылады Автоматты Реттеу (САР). Көптеген АТС қолданылады, олар 
жұмыс істеу қағидатынде, элементтердің құрылымында, пайдалану 
аймағында және т.б. ерекшеленеді. 2.4, а. 
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2.4 сурет - Автоматты реттеу (А), автоматты бақылау (б), автоматты 

басқару жүйесінің құрылымдық сұлбасы 
 
Бұл сұлбада сезбек (d) басқару объектісінің (ou) реттелетін шамасын 

(жылдамдық, Шығыс қысымы және т.б.) өлшеу функциясын орындайды. ОУ-
ға ұшу аппараттары, қозғалтқыштар, өндіргіштер, турбиналар және т. б. 
сезбек реттелетін шаманы салыстыру элементіне (ES) әсер ету үшін ыңғайлы 
басқа физикалық шамаға (әдетте электрлік) пропорционалды түрде 
түрлендіреді. Сезбектер ретінде термопаралар, селсиндер және т. б. жиі 
қолданылады. Беруші Орган (ЗО) реттелетін шаманың белгіленген мәнін 
белгілеу үшін қызмет етеді. Zo функцияларын реле, түймелер, тұтқалар 
орындай алады, егер реттелетін шаманың берілген мәні уақыт өте келе 
өзгерсе, ал реттелетін мән уақыт өте келе өзгерсе, күрделі құрылғылар 
орындай алады. Салыстыру элементі реттелетін шаманың берілген және 
нақты мәндерін салыстыруды қамтамасыз етеді және белгіні ескере отырып, 
осы шамалардың айырмашылығына пропорционалды ескерту дабыл 
шығарады. ЭС кірулеріне түсетін ескерту дабылдың физикалық сипаты 
бірдей болуы тиіс. Көбінесе бұл электрлік ескерту дабылдар-кернеулер 
немесе тоқтар. Реттелетін шаманың берілген және нақты мәндерінің 
арасында айырмашылық болған кезде ЭС атқарушы органға (ИҰ) әсерін 
береді, ол ОС реттелетін шамасының берілген мәнін қалпына келтіреді. ИО 
функциясын электр қозғалтқыштары, бұру тұтқасы беттері және т. б. сияқты 
автоматика элементтері орындайды. 

Осылайша, АТС-бұл жабық әсер ету тізбегі: басқару объектісі сезбекға, 
салыстыру элементіндегі сезбекға, соңғысы атқарушы орган арқылы 
қайтадан басқару объектісіне әсер етеді. Тұйық әсер ету тізбегі екі негізгі 
бөліктен тұрады: бірінші бөлік (ОУ—Д—ЭС) реттелетін шаманың мәнін 
бақылау функциясын жүзеге асырады; екінші бөлік (ЭС—ИО—ОУ) сол 
реттелетін шаманың өзіндік басқару функциясын орындайды. 

АТС функционалды сұлбасында әдетте бірқатар басқа элементтер 
болады. Мысалы, салыстыру элементі мен атқарушы орган арасында 
күшейткіш жиі орнатылады, себебі ES шығысындағы ескерту дабыл күші 
ИО-ны басқару үшін жеткіліксіз. 

Автоматикада АТС-тың аталған функцияларының біреуі ғана жүзеге 
асырылатын жүйелер кең таралған: автоматты басқару және автоматты 
басқару. Автоматты басқару жүйелерінде (2.4. б сурет) бақыланатын шаманы 
оның берілген мәнімен салыстыру жүзеге асырылады. Салыстыру нәтижелері 
бақылауға және ұзақ мерзімді сақтауға ыңғайлы түрде жазылады. Бақылау 
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2.4 сурет - Автоматты реттеу (А), автоматты бақылау (б), автоматты 

басқару жүйесінің құрылымдық сұлбасы 
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түрлендіреді. Сезбектер ретінде термопаралар, селсиндер және т. б. жиі 
қолданылады. Беруші Орган (ЗО) реттелетін шаманың белгіленген мәнін 
белгілеу үшін қызмет етеді. Zo функцияларын реле, түймелер, тұтқалар 
орындай алады, егер реттелетін шаманың берілген мәні уақыт өте келе 
өзгерсе, ал реттелетін мән уақыт өте келе өзгерсе, күрделі құрылғылар 
орындай алады. Салыстыру элементі реттелетін шаманың берілген және 
нақты мәндерін салыстыруды қамтамасыз етеді және белгіні ескере отырып, 
осы шамалардың айырмашылығына пропорционалды ескерту дабыл 
шығарады. ЭС кірулеріне түсетін ескерту дабылдың физикалық сипаты 
бірдей болуы тиіс. Көбінесе бұл электрлік ескерту дабылдар-кернеулер 
немесе тоқтар. Реттелетін шаманың берілген және нақты мәндерінің 
арасында айырмашылық болған кезде ЭС атқарушы органға (ИҰ) әсерін 
береді, ол ОС реттелетін шамасының берілген мәнін қалпына келтіреді. ИО 
функциясын электр қозғалтқыштары, бұру тұтқасы беттері және т. б. сияқты 
автоматика элементтері орындайды. 

Осылайша, АТС-бұл жабық әсер ету тізбегі: басқару объектісі сезбекға, 
салыстыру элементіндегі сезбекға, соңғысы атқарушы орган арқылы 
қайтадан басқару объектісіне әсер етеді. Тұйық әсер ету тізбегі екі негізгі 
бөліктен тұрады: бірінші бөлік (ОУ—Д—ЭС) реттелетін шаманың мәнін 
бақылау функциясын жүзеге асырады; екінші бөлік (ЭС—ИО—ОУ) сол 
реттелетін шаманың өзіндік басқару функциясын орындайды. 

АТС функционалды сұлбасында әдетте бірқатар басқа элементтер 
болады. Мысалы, салыстыру элементі мен атқарушы орган арасында 
күшейткіш жиі орнатылады, себебі ES шығысындағы ескерту дабыл күші 
ИО-ны басқару үшін жеткіліксіз. 

Автоматикада АТС-тың аталған функцияларының біреуі ғана жүзеге 
асырылатын жүйелер кең таралған: автоматты басқару және автоматты 
басқару. Автоматты басқару жүйелерінде (2.4. б сурет) бақыланатын шаманы 
оның берілген мәнімен салыстыру жүзеге асырылады. Салыстыру нәтижелері 
бақылауға және ұзақ мерзімді сақтауға ыңғайлы түрде жазылады. Бақылау 

  
 

объектісінен (ОК) бақыланатын шама Д-ға келіп түседі, онда өлшеуге 
ыңғайлы ескерту дабылға айналады. Әрі қарай, ескерту дабыл салыстырмалы 
құрылғыға (su) түседі. Соңғысында түрлендірілген ескерту дабылды 
анықтамалық құрылғыдан (zu) келетін ескерту дабылмен салыстыру жүзеге 
асырылады. Салыстыру нәтижесі ойнатылатын құрылғыға (ТҚ) түседі, оның 
көмегімен бақыланатын шаманың мәнін немесе объектінің жағдайын жазу 
немесе индикациялау жүзеге асырылады. Егер жүйе өлшенетін шаманың 
абсолютті мәнін өлшеуге арналған болса, онда құрылғы болмауы мүмкін. 

Сақтандырғыштар автоматты қорғау жүйелері болып табылады, 
олардың мақсаты шекті режим туындаған кезде бақыланатын үдерісті 
тоқтату болып табылады. Автоматты басқару жүйесінде (2.4 сурет. ЖҚ 
басқарушы құрылғының (ЖҚ) кірісіне басқару ескерту дабылын береді, ол 
осы ескерту дабылды атқарушы органға (ЖҚ) әсер ету үшін ыңғайлы 
физикалық шамаға түрлендіреді. Соңғысы қажетті пәрменді орындайды және 
басқару объектісіне әсер етеді. 

Жоғарыда қарастырылған автоматика жүйелерінде басқару немесе 
бақылау объектісі мен басқару немесе басқару пункті арасындағы қашықтық 
аз. Егер бұл қашықтық соншалықты үлкен болса, оны жеңу үшін арнайы 
техникалық құралдарды қолдану қажет болса, онда автоматика жүйелері 
телемеханика жүйелеріне айналады. Олар автоматика жүйелерінен 
ерекшеленеді, себебі оларға қосымша байланыс желілері, таратқыштар мен 
қабылдағыштар кіреді. Телемеханика жүйелерін қолдану байланыс 
желілерінің аз санын бірнеше рет қолдана отырып, бір орталық нүктеден 
көптеген қашықтағы объектілерді басқаруға және басқаруға мүмкіндік 
береді.[2] 

 
2.2. Автоматтандырылған басқару жүйелерінің жұмысы 
Жүйенің жұмыс істеуінің нақты мақсаттарын анықтау ТП АБЖ 

жобалаудың бірінші кезектегі міндеті болып табылады. 
Келесі мақсаттарды тұжырымдауға болады: 
- отын, шикізат, материалдарды үнемдеу; 
- ТҚУ жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
- Шығыс өнімінің сапасын арттыру; 
- еңбек шығындарын төмендету; 
- жабдықтың оңтайлы жүктелуіне қол жеткізу; 
- ТБУ жұмыс режимдерін оңтайландыру. 
ТП АБЖ функциялары-бұл басқарудың жеке мақсатына жетуге 

бағытталған жүйенің іс-әрекеттерінің жиынтығы. Жүйенің іс-әрекеттерінің 
жиынтығы жүйенің бөліктері орындайтын операциялар мен рәсімдердің 
реттілігін білдіреді. 

ТП АБЖ функциялары келесі сыныптарға бөлінеді: 
- басқарушылар; 
- ақпараттық; 
– қосалқы. 
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Басқару функциясының нәтижесі басқару әрекеттерін дамыту және іске 
асыру болып табылады. Басқару әрекеттерін дамыту-бұл ең ұтымды ақпарат 
негізінде таңдау. Іске асыру дамыған басқару әрекеттерін жүзеге асыру 
жөніндегі әрекеттерден тұрады. ТК АБЖ-дағы "әзірлеу" және "іске асыру" 
ұғымдарының айырмашылығы басқару субъектілерінің, сондай-ақ олардың 
атқарушы органдарының (электрондық есептеу машинасы немесе оператор) 
бөлінуіне байланысты. 

АБЖ ТП негізгі басқару функциялары: 
- жеке технологиялық шарқы өлшемдерді реттеу; 
- технологиялық операцияларды немесе агрегаттарды бір актілі 

логикалық басқару; 
- жабдық тобын бағдарламалық логикалық басқару; 
- тұрақты немесе өтпелі технологиялық режимдерді немесе ТП жеке 

сатыларын оңтайлы басқару; 
- жалпы нысанды адаптивті басқару.[10] 
ТП АБЖ ақпараттық функциясының мазмұны жедел персоналға КБА 

жағдайы туралы ақпаратты жинау, өңдеу және ұсынудан немесе осы 
ақпаратты кейіннен өңдеу үшін беруден тұрады. Негізгі ақпараттық 
функцияларға мыналар жатады: 

- орталықтандырылған бақылау және технологиялық шарқы 
өлшемдерді өлшеу; 

-үдеріс шарқы өлшемдерін (техникалық-экономикалық көрсеткіштер, 
ішкі айнымалылар және т. б.) жанама өлшеу (есептеу).); 

- жедел персоналға мәліметтерді қалыптастыру және беру; 
- аралас басқару жүйелеріне ақпаратты дайындау және беру; 
- КБА және оның жабдықтарының жағдайын жалпылама бағалау және 

болжау. 
Ақпараттық және басқару функциялары негізгі болып табылады, олар 

белгілі бір тұтынушыға бағытталған (ТБУ, жедел персонал, аралас АБЖ және 
т.б.). 

ТП АБЖ қосалқы функциялары жүйеішілік міндеттерді шешуді 
қамтамасыз етеді және жүйеден тыс тұтынушысы жоқ. Олар ТП АБЖ 
техникалық құралдар кешенінің (КҚТ) жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

ТП АБЖ жіктелуі 
ACS TP екі класы бар: 
- орталықтандырылған; 
- таратылған. 
ТП орталықтандырылған АБЖ-да орталық диспетчерлік бекеттің 

машина залында Орнатылатын бір электрондық есептеу машинасы (ЭЕМ) 
болады. 

ТП АБЖ функцияларын іске асыру режимі бойынша келесі жіктеу бар. 
ТП АБЖ-да басқару функцияларын автоматты түрде орындай отырып, 

ТП АБЖ-да оператор-технолог шешім әзірлейді (немесе қабылдайды) және 
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Басқару функциясының нәтижесі басқару әрекеттерін дамыту және іске 
асыру болып табылады. Басқару әрекеттерін дамыту-бұл ең ұтымды ақпарат 
негізінде таңдау. Іске асыру дамыған басқару әрекеттерін жүзеге асыру 
жөніндегі әрекеттерден тұрады. ТК АБЖ-дағы "әзірлеу" және "іске асыру" 
ұғымдарының айырмашылығы басқару субъектілерінің, сондай-ақ олардың 
атқарушы органдарының (электрондық есептеу машинасы немесе оператор) 
бөлінуіне байланысты. 

АБЖ ТП негізгі басқару функциялары: 
- жеке технологиялық шарқы өлшемдерді реттеу; 
- технологиялық операцияларды немесе агрегаттарды бір актілі 

логикалық басқару; 
- жабдық тобын бағдарламалық логикалық басқару; 
- тұрақты немесе өтпелі технологиялық режимдерді немесе ТП жеке 

сатыларын оңтайлы басқару; 
- жалпы нысанды адаптивті басқару.[10] 
ТП АБЖ ақпараттық функциясының мазмұны жедел персоналға КБА 

жағдайы туралы ақпаратты жинау, өңдеу және ұсынудан немесе осы 
ақпаратты кейіннен өңдеу үшін беруден тұрады. Негізгі ақпараттық 
функцияларға мыналар жатады: 

- орталықтандырылған бақылау және технологиялық шарқы 
өлшемдерді өлшеу; 

-үдеріс шарқы өлшемдерін (техникалық-экономикалық көрсеткіштер, 
ішкі айнымалылар және т. б.) жанама өлшеу (есептеу).); 

- жедел персоналға мәліметтерді қалыптастыру және беру; 
- аралас басқару жүйелеріне ақпаратты дайындау және беру; 
- КБА және оның жабдықтарының жағдайын жалпылама бағалау және 

болжау. 
Ақпараттық және басқару функциялары негізгі болып табылады, олар 

белгілі бір тұтынушыға бағытталған (ТБУ, жедел персонал, аралас АБЖ және 
т.б.). 

ТП АБЖ қосалқы функциялары жүйеішілік міндеттерді шешуді 
қамтамасыз етеді және жүйеден тыс тұтынушысы жоқ. Олар ТП АБЖ 
техникалық құралдар кешенінің (КҚТ) жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

ТП АБЖ жіктелуі 
ACS TP екі класы бар: 
- орталықтандырылған; 
- таратылған. 
ТП орталықтандырылған АБЖ-да орталық диспетчерлік бекеттің 

машина залында Орнатылатын бір электрондық есептеу машинасы (ЭЕМ) 
болады. 

ТП АБЖ функцияларын іске асыру режимі бойынша келесі жіктеу бар. 
ТП АБЖ-да басқару функцияларын автоматты түрде орындай отырып, 

ТП АБЖ-да оператор-технолог шешім әзірлейді (немесе қабылдайды) және 

  
 

(немесе) басқаруды іске асырады. Осы кластағы АБЖ ТП келесі сорттары 
бар. 

Есептеу кешені (ВК) ақпараттық функцияларды орындайтын қолмен 
басқарылатын ТП АБЖ. Адам басқару әсерін таңдайды және жүзеге асырады. 

"Кеңесші" режимінде ШҚ бар ТП АБЖ. Мұнда Vc кіріс ақпаратын 
талдайды, оңтайлы шешім іздейді, визуалды дисплей құрылғыларын басқару 
бойынша ұсыныстар (кеңестер) береді. Операциялық технолог кеңес пен 
тәжірибеге сәйкес басқаруды таңдайды және жүзеге асырады. Диалогтық 
режимдегі АБЖ ТП. Мұндай жүйелерде диалог режиміндегі жедел персонал 
Объектіні басқару бойынша ұсыныстар әзірлеу кезінде ВК шешетін 
мәселенің тұжырымы мен шарттарын реттей алады. 

Басқару функцияларын орындаудың Автоматты режимі бар АБЖ ТП. 
Мұндай ТП АБЖ-да Есептеу кешені басқару әсерін екі режимде жасайды 
және жүзеге асырады, бұл ТП АБЖ-ның екі ішкі класын анықтайды. 
Оператор үдерістің барысын жалпы бақылау, басқаруға түзетулер енгізу 
функциялары болып қала береді. 

Жанама басқару режимі бар АБЖ ТП (супервизорлық басқару). 
Бақылауды басқарудың негізгі міндеті-оған жедел әсер ету арқылы ТП-ны 
оңтайлы жұмыс орнына жақын жерде автоматты түрде ұстау. Vc SAR шарқы 
өлшемдерін орнатады және логикалық басқару құрылғыларының коммутация 
циклдерін өзгертеді. Бұл көптеген басқару тізбектерін, соның ішінде өзара 
байланысты тізбектерді басқаруға мүмкіндік береді. ВК істен шыққан кезде 
реттеу жүйелері ВК істен шыққан сәттерде болған тағайыншамалармен 
жұмыс істеуді жалғастырады. Болашақта шарқы өлшемдерді қолмен ішінара 
түзетуге болады.[2] 

Тікелей немесе тікелей цифрлық басқаруы бар ТП АБЖ (НЦУ, ПЦУ). 
Мұндай жүйелерде Vc SAR реттеуші блоктарының барлық функцияларын 
орындай отырып, басқарудың әр тізбегі үшін атқарушы механизмдерге әсер 
етеді (жүйенің орналасуы мен шығу ескерту дабылдарын салыстыру, 
стандартты реттеу заңдарын орындау). 

Таратылған ТП АБЖ-да есептеу құралдарының иерархиясы 
қолданылады. Орталық басқару компьютері (uvm) жергілікті 
бақылауштармен байланыс құрылғылары (US) арқылы есептеу желісіне 
қосылған. Жүйенің мұндай құрылысы оның сенімділігін арттырады, себебі 
орталық uvm істен шыққан кезде жергілікті жүйелер алдыңғы уақытта 
берілген мәліметтер негізінде жұмысын жалғастырады. 

Таратылған ТП АБЖ құрылымдары жүйенің барлық есептеу 
құралдарын біріктіретін жергілікті есептеу желілерінің топологиясымен 
анықталады. Таратылған жүйелердің үш құрылымы қолданылады (2.5 сурет): 
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2.5 сурет - ТП АБЖ бөлінген функционалдық сұлбалары 

а––радиалды (жұлдыз); б ––сақиналы (сақина); в––магистралды (шина) 
 
Радиалды үлестірілген тізбекте орталық есептеу коммутациялық 

құрылғысы және оның жергілікті байланысымен байланысты ішкі жүйелер 
бар (2.5, а сурет). Радиалды жүйеде жылдамдықтың әлдеқайда үлкен қоры 
бар, себебі барлық желілер бөлек бөлінген және мекен-жай сәйкестендірудің 
қажеті жоқ. 

Радиалды сұлба жақсы үнемділікпен сипатталады, қарапайым, арзан, 
бірақ біріктіру және эволюция күрделі (жаңа байланыс желілерін салу керек), 
сенімділік орталық байланыс құрылғысының сенімділігімен анықталады 
(CUS). 

Радиалды жүйенің артықшылықтары: 
- байланыс желісі әрбір бағыт үшін бөлінген, алмасудың ең жоғарғы  

жылдамдығын қамтамасыз етеді; 
- ішкі жүйелер тәуелсіз; 
- байланыс құрылғылары (жұптау) қарапайым; 
- бір байланыстың істен шығуы басқаларға әсер етпейді. 
Радиалды жүйенің кемшіліктері: 
- байланыс желілерінің үлкен саны; 
- байланыс желілерінің қымбаттығы; 
- түйіндер тек орталық жүйе арқылы өзара әрекеттеседі, сондықтан егер 

орталық жүйе істен шықса, онда жергілікті жүйелер өзара әрекеттесе 
алмайды; 

- орталықтың физикалық ұйымдастырылуына жоғары талаптар 
қойылады. 

Сақиналы үлестірілген сұлба (2.5, б сурет) оның құрамдас бөліктерінің 
сақиналы қосылуымен сипатталады, яғни әр компонент екі көршілес 
қосылысқа қосылады. 

Сақиналық жүйенің артықшылықтары: 
- кабельдерді төсеу шығындары азаяды; 
- байланыс ауқымы артады; 
- регламент бойынша ақпарат беру ресурстарға тең қолжетімділікті 

қамтамасыз етеді; 
- сенімділік: сақинаның бір үзілуі жүйені бұзбайды. 
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Сақиналық жүйенің кемшіліктері: 
- жұптастыру аппаратурасы күрделірек (күрделену және қымбаттау); 
- УС істен шығуы сақинаның жарылуына әкеледі. 
ТП магистральдық таратылған АБЖ-да объектілердің жанында 

магистраль (кабель) төселеді және оған параллель жергілікті жүйелер 
қосылады (2.5, в сурет). Жұптау құрылғысы (US) ескерту дабылды қалпына 
келтіру функциясын орындай алады. 

Магистральдық сұлба үлкен экономикалық шығындарға ие, бірақ 
перспективалар бірігу мен эволюциямен байланысты (кез-келген 
құрылғының істен шығуы радиалды және сақиналы құрылымнан 
айырмашылығы магистральдың тұтастығын бұзуды білдірмейді). 

Магистральдық жүйенің артықшылықтары: 
- кез келген жерде құрылғыны үдерісті үзбей қосуға болады; 
- модульдерді жаппай тиражбен шығаруға болады; 
-кез-келген құрылғының орнынан шығуы жүйенің жұмысына әсер 

етпейді. 
Магистральдық жүйенің кемшіліктері: 
- байланыс және жұптастыру құрылғыларына қойылатын талаптар 

арттырылуда; 
- қосылған құрылғылардың шектеулі саны; 
- Магистральдық желі қандай да бір жергілікті жүйеге келген хабардың 

тиесілігін анықтайтын жұптастырушы құрылғыларды (адаптерлерді) талап 
етеді. 

Негізгі құрылымның ерекшеліктері: 
- кез-келген құрылғының істен шығуы магистральдың тұтастығын 

бұзуды білдірмейді (радиалды және сақиналы жүйелерден айырмашылығы); 
- магистральдық жүйеге жүйенің жұмысында ең аз кедергілермен 

қосылуға және өзгерістер жасауға болады.[2] 
Магистральдың осындай талаптарын орындау үшін келесі 

элементтердің көмегімен сенімділікті қамтамасыз ететін гальваникалық 
оқшаулаудың арнайы сұлбасы жасалады: 

- трансформатор айырымы; 
- оптикалық ажырату; 
- сыйымдылықты ажырату. 
Трансформаторлық қосылыс гальваникалық оқшаулауды қамтамасыз 

етеді, яғни электр ескерту дабыл сымдарының тікелей байланысын жояды. 
Оптикалық ажырату жарықдиодты және фотодиодтан тұратын 

оптопаралармен жүзеге асырылады. 
Төмен жиілікті сүзгі түріндегі сыйымдылықты ажырату-ең қарапайым. 

Ол шамамен 1 пФ сыйымдылығы кезінде жабдықты ықтимал асқын 
кернеуден қорғауды қамтамасыз етеді. Осындай шағын сыйымдылық арқылы 
ескерту дабылдарды беру үшін 1 МГц-тен астам радиожиіліктер 
қолданылады. 
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Магистральдық құрылымдағы жабдықтың құны жоғары, бірақ 
магистральдың артықшылығы да көп, атап айтқанда: жабдық жаппай 
орындалады (демек, өзіндік құны төмен). 

ТП АБЖ бөлінген топологияны таңдау кезінде келесі ұстанымдарды 
басшылыққа алу қажет: 

- функционалдылық (жүйе қанша мәселені шеше алады және бұл 
қандай міндеттер); 

- біріктіру және эволюция (жүйенің жеке байланыстарын, 
функционалды блоктарын ауыстыру, жүйені ең үнемді түрде құру 
мүмкіндігі); 

- сенімділік пен өміршеңдік көрсеткіші (жүйенің оны әзірлеуші мен 
реттеушінің қатысуынсыз жұмыс істеу мүмкіндігі); 

- экономикалық шығындар (бастапқы әзірлеуге, орнатуға және оны 
кейіннен пайдалануға).[10] 
 

2.3. Ауыстырып қосқыш және атқарушы құрылғылардың 
жұмысы 

Электр сезбектері автоматика жүйесінің маңызды элементтеріне 
жатады. Сезбектердің көмегімен бақыланатын немесе реттелетін мән ескерту 
дабылға айналады, оның өзгеруіне байланысты бүкіл реттеу үдерісі жүреді. 
Автоматтандыруда ең көп таралған электрлік шығу ескерту дабылы бар 
сезбектер болды. Бұл, ең алдымен, электр ескерту дабылын қашықтыққа 
беру, оны өңдеу және электр энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіру 
мүмкіндігімен түсіндіріледі. Электрлік таратудан басқа механикалық, 
гидравликалық және пневматикалық сезбектер кең таралды. 

Электрлік шығыс ескерту дабылының қалыптасу сипаты бойынша 
электрлік сезбектер шарқы өлшемдерлік (пассивті) және өндіргіштік 
(белсенді) болып бөлінеді. Шарқы өлшемдерлік сезбектерде кіріс ескерту 
дабылының өзгеруі электр тізбегінің кез-келген шарқы өлшемдерінің 
(белсенді кедергі, индуктивтілік, сыйымдылық) тиісті өзгеруіне әкеледі. 
Өндіргіш сезбектері кіріс ескерту дабылына байланысты электр 
энергиясының көзі болып табылады. 

Потенциометриялық сезбектер 
Потенциометриялық сезбектер механикалық қозғалысты электрлік 

ескерту дабылға айналдыруға арналған. 
Сезбектің негізгі бөлігі реостат болып табылады, оның кедергісі сым 

бойымен қозғалатын қозғалтқыш жылжытылған кезде өзгереді 
(Потенциометриялық сезбекті қосу сұлбасы 2.6, а суретте көрсетілген). 
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- функционалдылық (жүйе қанша мәселені шеше алады және бұл 
қандай міндеттер); 

- біріктіру және эволюция (жүйенің жеке байланыстарын, 
функционалды блоктарын ауыстыру, жүйені ең үнемді түрде құру 
мүмкіндігі); 

- сенімділік пен өміршеңдік көрсеткіші (жүйенің оны әзірлеуші мен 
реттеушінің қатысуынсыз жұмыс істеу мүмкіндігі); 

- экономикалық шығындар (бастапқы әзірлеуге, орнатуға және оны 
кейіннен пайдалануға).[10] 
 

2.3. Ауыстырып қосқыш және атқарушы құрылғылардың 
жұмысы 

Электр сезбектері автоматика жүйесінің маңызды элементтеріне 
жатады. Сезбектердің көмегімен бақыланатын немесе реттелетін мән ескерту 
дабылға айналады, оның өзгеруіне байланысты бүкіл реттеу үдерісі жүреді. 
Автоматтандыруда ең көп таралған электрлік шығу ескерту дабылы бар 
сезбектер болды. Бұл, ең алдымен, электр ескерту дабылын қашықтыққа 
беру, оны өңдеу және электр энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіру 
мүмкіндігімен түсіндіріледі. Электрлік таратудан басқа механикалық, 
гидравликалық және пневматикалық сезбектер кең таралды. 

Электрлік шығыс ескерту дабылының қалыптасу сипаты бойынша 
электрлік сезбектер шарқы өлшемдерлік (пассивті) және өндіргіштік 
(белсенді) болып бөлінеді. Шарқы өлшемдерлік сезбектерде кіріс ескерту 
дабылының өзгеруі электр тізбегінің кез-келген шарқы өлшемдерінің 
(белсенді кедергі, индуктивтілік, сыйымдылық) тиісті өзгеруіне әкеледі. 
Өндіргіш сезбектері кіріс ескерту дабылына байланысты электр 
энергиясының көзі болып табылады. 

Потенциометриялық сезбектер 
Потенциометриялық сезбектер механикалық қозғалысты электрлік 

ескерту дабылға айналдыруға арналған. 
Сезбектің негізгі бөлігі реостат болып табылады, оның кедергісі сым 

бойымен қозғалатын қозғалтқыш жылжытылған кезде өзгереді 
(Потенциометриялық сезбекті қосу сұлбасы 2.6, а суретте көрсетілген). 

  
 

 
2.6 сурет -Потенциометриялық сезбекті қосу сұлбасы 

 
Қуат кернеуі реостаттың бүкіл орамасына осы ораманың бекітілген 

түйреуіштері арқылы беріледі. Қозғалтқыштың қозғалысына пропорционал 
шығыс кернеуі қозғалмайтын сымдардың бірінен және жылжымалы 
қозғалтқыштан алынады. Электротехникадағы мұндай қосу сұлбасы 
Потенциометриялық немесе кернеу бөлгіш тізбегі деп аталады. Сезбекті 
қосудың Потенциометриялық тізбегін R-R және R резисторларының 
сериялық қосылуы ретінде ұсынуға болады (2.6, б сурет). 

 
2.7 сурет –α=x/l қозғалысына тәуелділігіUшығ/U 

 
Кері потенциометриялық сезбектер 
Кері сезбектердің шығыс кернеуі кіріс ескерту дабылының белгісі 

өзгерген кезде белгіні (полярлықты) өзгертеді. Автоматты басқару жүйелері 
әдетте реверсивті (немесе екі сатылы) сезбектерді қажет етеді. Кері 
Потенциометриялық сезбектердің тізбектері 2.8. суретте көрсетілген.  
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2.8 сурет -Потенциометриялық сезбектердің кері тізбектері 

 
2.8 суреттегі сұлбада, және орамның ортаңғы нүктесінен бекітілген 

шығысы бар потенциометр қолданылады. Шығу кернеуі қозғалтқыш пен 
ортаңғы нүктеден алынады. Қозғалтқыш орта нүктеден өткен кезде шығыс 
кернеуі оның белгісін өзгертеді: айнымалы тоқпен қоректенгенде фаза 180° 
өзгереді, ал тұрақты тоқ полярлықты керісінше өзгертеді. Бақылау 
жүйелерінде суретте көрсетілген Потенциометриялық сезбектерді қосудың 
көпір сұлбасы кеңінен қолданылады. Потенциометрі бақылау жүйесінің кіріс 
осіне қосылған және анықтайтын болып табылады. П2 потенциометрінің 
атқарушы құрылғымен механикалық байланысы бар. Шығу кернеуі (немесе 
жүктеме тоғы) P1 және P2 потенциометрлерінің қозғалтқыштарындағы 
айырмашылықпен анықталады, яғни.бақылау жүйесінің қате ескерту 
дабылына сәйкес келеді. Қате ескерту дабылының белгісі кіріс білігінің 
бұрылу бұрышымен салыстырғанда жетек білігінің бұрылу бұрышының көп 
немесе аз болуына байланысты. 

- 2.9 сурет сұлбасы үшін сәйкесінше шығыс сипаттамаларын ұсынады. 
2.8 а және  2.8 б сурет. 

 
2.9 сурет -Шығыс кернеуінің қозғалысқа тәуелділігі 

 
Төмен қуатты бақылау жүйелерінде көпір тізбегінің жүктемесі ретінде 

(2.8.Б сурет) атқарушы электр қозғалтқышының зәкірі қосылуы мүмкін. 
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2.8 сурет -Потенциометриялық сезбектердің кері тізбектері 

 
2.8 суреттегі сұлбада, және орамның ортаңғы нүктесінен бекітілген 

шығысы бар потенциометр қолданылады. Шығу кернеуі қозғалтқыш пен 
ортаңғы нүктеден алынады. Қозғалтқыш орта нүктеден өткен кезде шығыс 
кернеуі оның белгісін өзгертеді: айнымалы тоқпен қоректенгенде фаза 180° 
өзгереді, ал тұрақты тоқ полярлықты керісінше өзгертеді. Бақылау 
жүйелерінде суретте көрсетілген Потенциометриялық сезбектерді қосудың 
көпір сұлбасы кеңінен қолданылады. Потенциометрі бақылау жүйесінің кіріс 
осіне қосылған және анықтайтын болып табылады. П2 потенциометрінің 
атқарушы құрылғымен механикалық байланысы бар. Шығу кернеуі (немесе 
жүктеме тоғы) P1 және P2 потенциометрлерінің қозғалтқыштарындағы 
айырмашылықпен анықталады, яғни.бақылау жүйесінің қате ескерту 
дабылына сәйкес келеді. Қате ескерту дабылының белгісі кіріс білігінің 
бұрылу бұрышымен салыстырғанда жетек білігінің бұрылу бұрышының көп 
немесе аз болуына байланысты. 

- 2.9 сурет сұлбасы үшін сәйкесінше шығыс сипаттамаларын ұсынады. 
2.8 а және  2.8 б сурет. 

 
2.9 сурет -Шығыс кернеуінің қозғалысқа тәуелділігі 

 
Төмен қуатты бақылау жүйелерінде көпір тізбегінің жүктемесі ретінде 

(2.8.Б сурет) атқарушы электр қозғалтқышының зәкірі қосылуы мүмкін. 
  

 

Электр қозғалтқышының зәкірі арқылы беру және орындау 
потенциометрлерінің қозғалтқыштарының позицияларында сәйкессіздік 
болған кезде тоқ өтеді, оның мәні сәйкессіздік мәніне (∆α), ал бағыты 
сәйкессіздік белгісіне сәйкес келеді. Электр қозғалтқышы бақылау жүйесінің 
атқарушы осін сәйкессіздік жойылғанша жылжытады. 

Функционалдық Потенциометриялық сезбектер 
Белгілі бір заңға сәйкес өзгеретін шығыс ескерту дабылын алу үшін 

функционалды Потенциометриялық сезбектер қолданылады. Бұл сезбектерде 
орамның кедергісінің қозғалтқыштың қозғалысына тәуелділігі сызықты емес. 
Талап етілетін бейсызықтық әртүрлі тәсілдермен қамтамасыз етіледі: қаңқа 
профилін өзгерту; материалды немесе сым мөлшерін өзгерту; орау қадамын 
немесе орам ұзындығын өзгерту. 

Функционалды потенциометриялық сезбектер автоматты есептеу 
жүйелерінде қолданылады. Мысалы, ұшақтардың автоматты навигациялық 
жүйелерінде жылдамдықты синусқа немесе курс бұрышының косинусына 
көбейту операцияларын орындайтын электромеханикалық есептеу-шешуші 
құрылғылар қолданылады. Функционалды сезбектердің көмегімен бастапқы 
сезімтал элементтің бастапқы сызықты емес мәнін өтеуге болады. Мысалы, 
күрделі профильдегі резервуарда жанармай деңгейі көлеммен сызықтық 
байланысты емес. Функционалды сезбектердің көмегімен сезбектердің 
шығыс ескерту дабылы мен резервуардағы жанармай мөлшері арасындағы 
сызықтық қатынасты қамтамасыз етуге болады. 

Көбінесе қажетті функционалды тәуелділікті алу потенциометр 
жақтауының белгілі бір профилін таңдау арқылы қамтамасыз етіледі. Суретте 
"Профильді" Потенциометриялық сезбектердің құрылымы көрсетілген. 2.10. 
1 оқшаулағыш жақтаудың қалыңдығы аз, ал оның h биіктігі l орамасының 
ұзындығына байланысты өзгереді. Жоғары кедергісі бар 2 сымы рамкаға 
оралған. Бұрыштық қозғалыстар түріндегі кіріс ескерту дабылдарында 
үздіксіз орамасы бар рамка цилиндрге бүгіледі. Қуат кернеуі ораманың 
ұштарына беріледі. Шығу кернеуі x қозғалтқышының қозғалысына 
байланысты, ораманың бір ұшы мен қозғалтқыш (щетка) арасында алынады. 

 
2.10 сурет - Бейіндік функционалдық Потенциометриялық бергіштер 
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Қажетті функционалды сипаттаманы әр түрлі жерлерде(l1, l2, l3) әр 
түрлі қадамдармен орындалатын орамасы бар тұрақты биіктіктің жақтауын 
қолдану арқылы алуға болады (2.11 сурет). Кейде орамның әртүрлі 
бөліктерінде әртүрлі қималардың сымдары немесе әртүрлі кедергісі бар 
материалдар қолданылады. 

Шығу кернеуі мен қозғалыс арасындағы функционалды тәуелділікті 
алудың кең таралған әдісі-қосымша тұрақты Резисторларды қосу (2.11 сурет). 

 
 2.11 сурет - Функционалды Потенциометриялық сезбектердің басқа 

түрлері 
 
Сезбектердің құрылымы 
Құрылымдық Потенциометриялық сезбектер (2.12 сурет) жұқа сымнан 

2 орамасының бір қабатына оралған 1 рамадан тұрады. 3 қозғалтқышы 
(щетка) орамның бұрылыстарында сырғып кетеді, ол қозғалуды өлшеу керек 
объектімен механикалық байланысты. Орам оқшауланған сымнан жасалған, 
ал қозғалтқыш сырғанайтын жол оқшаулаудан алдын-ала тазартылған. 

 
2.12 сурет -Потенциометриялық сезбектердің құрылымдық сұлбасы 

 
Рамка әдетте тегіс немесе цилиндр түрінде жасалады. Раманың 

материалы оқшаулағыш (текстолит, гетинакс, пластмасса, керамика) немесе 
оқшаулау қабатымен жабылған металл болуы мүмкін. Жақсы жылу 
өткізгіштіктің арқасында металл жақтаулар сезбектердің шығысында электр 
ескерту дабылының көп қуатын алуға мүмкіндік береді. Мұндай рамка үшін 
материал ретінде қалыңдығы шамамен 10 мкм тотыққан алюминий қабатын 
қолдануға болады. 
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Қажетті функционалды сипаттаманы әр түрлі жерлерде(l1, l2, l3) әр 
түрлі қадамдармен орындалатын орамасы бар тұрақты биіктіктің жақтауын 
қолдану арқылы алуға болады (2.11 сурет). Кейде орамның әртүрлі 
бөліктерінде әртүрлі қималардың сымдары немесе әртүрлі кедергісі бар 
материалдар қолданылады. 

Шығу кернеуі мен қозғалыс арасындағы функционалды тәуелділікті 
алудың кең таралған әдісі-қосымша тұрақты Резисторларды қосу (2.11 сурет). 

 
 2.11 сурет - Функционалды Потенциометриялық сезбектердің басқа 

түрлері 
 
Сезбектердің құрылымы 
Құрылымдық Потенциометриялық сезбектер (2.12 сурет) жұқа сымнан 

2 орамасының бір қабатына оралған 1 рамадан тұрады. 3 қозғалтқышы 
(щетка) орамның бұрылыстарында сырғып кетеді, ол қозғалуды өлшеу керек 
объектімен механикалық байланысты. Орам оқшауланған сымнан жасалған, 
ал қозғалтқыш сырғанайтын жол оқшаулаудан алдын-ала тазартылған. 

 
2.12 сурет -Потенциометриялық сезбектердің құрылымдық сұлбасы 

 
Рамка әдетте тегіс немесе цилиндр түрінде жасалады. Раманың 

материалы оқшаулағыш (текстолит, гетинакс, пластмасса, керамика) немесе 
оқшаулау қабатымен жабылған металл болуы мүмкін. Жақсы жылу 
өткізгіштіктің арқасында металл жақтаулар сезбектердің шығысында электр 
ескерту дабылының көп қуатын алуға мүмкіндік береді. Мұндай рамка үшін 
материал ретінде қалыңдығы шамамен 10 мкм тотыққан алюминий қабатын 
қолдануға болады. 

  
 

Потенциометриялық сезбектерді орау үшін көбінесе төмен 
температуралық кедергі коэффициенті бар манганин, тұрақты және басқа 
өткізгіш материалдардан жасалған сым қолданылады. Қозғалтқыштың үлкен 
қысым Күштерінде диаметрі 0,1—0,3 мм сым қолданылады, аз қысым 
Күштерінде платина, күміс, иридий, рубидий, осмий және т. б. кіретін 
қорытпалардан жасалған сым қолданылады. Мұндай дәл сезбектерде сымның 
диаметрі 0,03—0,01 мм аралығында таңдалады. Сымның диаметрі 0,1-0,3 мм 
болған кезде Потенциометриялық сезбек қозғалтқышы күмістен, Палладий 
күмістен немесе (сирек) фосфорлы қоладан жасалған пластина щеткалары 
түрінде жасалады. Бұл жағдайда байланыс күші 0,05—0,1 Н—ға тең 
қабылданады, бұл үйкеліс күшін 3 • 10-2 Н-дан аспайды, диаметрі 0,1 мм-ден 
аз дәл сезбектер үшін қозғалтқыш екі-бес жұқа параллель сымдар түрінде 
иридий, бериллий немесе күміспен платина қорытпаларынан жасалады.  Бұл 
жағдайда байланыс күші 10-3-10-2 Н құрайды, яғни кейде ол жеке 
байланысқа 2•10-4 Н (20 мг) жетеді. Мұндай кішкентай байланыс күштері, 
мысалы, жауапты ғарыш объектілерінде қолданылатын жоғары дәлдіктегі 
Потенциометриялық сезбектер үшін қажет. 

- 2.12 суретте бұрыштық қозғалыстарды өлшеу үшін 
Потенциометриялық сезбектің құрылымы келтірілген. Сызықтық қозғалыс 
сезбегі сияқты, ол 1 қозғалтқышы сырғанайтын 2 орамасы бар 3 рамадан 
тұрады. Жылжымалы қозғалтқыштан ескерту дабылды алып тастау үшін 4 
қосымша щеткасы, 5 сақинасында сырғиды. Бұрыштық қозғалыс датчигінің 
шығыс кернеуі қозғалтқыш осіне қосылған бастапқы өлшеуіштің қозғалмалы 
бөлігінің айналу бұрышына пропорционал. 

 
2.13 сурет -Потенциометриялық қозғалыс сезбегінің және реохордтың 

құрылымы 
 
Кейбір автоматты құрылғыларда реохорд деп аталатын 

Потенциометриялық сезбек қолданылады (2.13 сурет). Бұл жүгірткі 
сырғанайтын созылған сым. Реохордтың кедергісі жүгірткінің қозғалысына 
пропорционалды. Көбінесе реохорд Потенциометриялық сұлбада 
қолданылмайды, бірақ иыққа көпір тізбегін қосады. 

 
Индуктивті сезбектер 
Қарапайым индуктивті сезбек-бұл магниттік тізбектегі айнымалы ауа 

саңылауы бар дроссель. 
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- 2.14 суретте бір ядродағы индуктивті сезбектердің ең көп таралған екі 
құрылымы көрсетілген. Бұл жалғыз индуктивті сезбектер. Электр болатының 
1 өзегіне айнымалы кернеу көзіне қосылған 2 орамасы орналастырылған. 
Ядродағы магнит ағыны 3-ші зәкір арқылы жабылады, ол 1-ші ядроға 
қатысты қозғала алады. 3 зәкір механикалық түрде қозғалысы өлшенуі керек 
бөлшекпен байланысты. Бұл бөлшек суретте көрсетілмеген, бірақ оның 
қозғалысы x тік болуы мүмкін (2.14, а сурет) немесе көлденең бағытта (2.14, 
б сурет). Арматураның қозғалысы ядродан, арматурадан және ауа 
саңылауынан тұратын магнит тізбегінің магниттік кедергісін өзгертеді. 
Сондықтан ораманың индуктивтілігі өзгереді 2, оның индуктивті кедергісі. 
Ауа саңылауының жоғарылауымен ораманың индуктивті кедергісі 
төмендейді (2.15, а сурет) және орамдағы тоқ артады (2.15, б сурет). 

 
2.14сурет - Қарапайым индуктивті сезбектер 

 
2.15 сурет - Индуктивті сезбек сипаттамалары 

 
Х < хА аймағында ауа саңылауы өте аз, ораманың индуктивті кедергісі 

ең жоғарғы  және тоқ минималды, бірақ нөлге тең емес (себебі ораманың 
индуктивті кедергісі шексіз үлкен емес), себебі идеал болуы керек сезбектер. 
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- 2.14 суретте бір ядродағы индуктивті сезбектердің ең көп таралған екі 
құрылымы көрсетілген. Бұл жалғыз индуктивті сезбектер. Электр болатының 
1 өзегіне айнымалы кернеу көзіне қосылған 2 орамасы орналастырылған. 
Ядродағы магнит ағыны 3-ші зәкір арқылы жабылады, ол 1-ші ядроға 
қатысты қозғала алады. 3 зәкір механикалық түрде қозғалысы өлшенуі керек 
бөлшекпен байланысты. Бұл бөлшек суретте көрсетілмеген, бірақ оның 
қозғалысы x тік болуы мүмкін (2.14, а сурет) немесе көлденең бағытта (2.14, 
б сурет). Арматураның қозғалысы ядродан, арматурадан және ауа 
саңылауынан тұратын магнит тізбегінің магниттік кедергісін өзгертеді. 
Сондықтан ораманың индуктивтілігі өзгереді 2, оның индуктивті кедергісі. 
Ауа саңылауының жоғарылауымен ораманың индуктивті кедергісі 
төмендейді (2.15, а сурет) және орамдағы тоқ артады (2.15, б сурет). 

 
2.14сурет - Қарапайым индуктивті сезбектер 

 
2.15 сурет - Индуктивті сезбек сипаттамалары 

 
Х < хА аймағында ауа саңылауы өте аз, ораманың индуктивті кедергісі 

ең жоғарғы  және тоқ минималды, бірақ нөлге тең емес (себебі ораманың 
индуктивті кедергісі шексіз үлкен емес), себебі идеал болуы керек сезбектер. 

  
 

Х >хБ аймағында ораманың индуктивті кедергісі аз болады. Тоқтың өсуі 
дерлік жоқ. 

Іс жүзінде индуктивті сезбектер үшін ауа саңылауының өзгеру 
диапазоны 2.14 сур., 4-5 мм-ден аспайды. Кіріс ескерту дабылының (орын 
ауыстырудың) өзгеруінің едәуір үлкен диапазоны күріш бойымен индуктивті 
сезбектерге ие. 2.14, б. мұндай сезбектер зәкірді 10-15 мм-ге дейін 
жылжытқан кезде сызықтық статикалық сипаттамаға жақын болады. 
Бастапқы ауа саңылауының шамасы δ0 (яғни, кіріс ескерту дабылы нөлге тең 
болатын арматураның бастапқы позициясы) сезбектің статикалық 
сипаттамасының сызықтық бөлігінің ортасында таңдау ұсынылады. 

Жалғыз индуктивті сезбектің кемшіліктерінің бірі-оның зәкірінде 
өзекке тарту күші әсер етеді. Бұл күш сезбектің жұмысына қате енгізеді, 
қозғалыс өлшенуі керек бөліктің пермутациялық күші неғұрлым аз болса. 
Электромагниттік тартымды күштің болуымен қатар, индуктивті 
сезбектердің басқа да кемшіліктері бар: кіріс ескерту дабылының белгісі 
өзгерген кезде шығыс ескерту дабылының белгісі өзгермейді (яғни сезбек 
қайтымды емес); статикалық сипаттаманың сызықтығы сақталатын кіріс 
ескерту дабылының өзгеру диапазоны аз. Бұл кемшіліктер бір индуктивті 
сезбектердің көлемін шектейді. Іс жүзінде олар айтарлықтай қалпына келтіру 
күштері бар механизмдерді басқару кезінде байланыссыз позиция сезбектері 
мен терминалды қосқыштар ретінде қолдануды тапты. Мұндай автоматика 
тізбектерінде жалғыз индуктивті сезбектердің артықшылықтары толық 
көрінеді: дизайнның қарапайымдылығы және жоғары сенімділік. 

Дифференциалды индуктивті сезбектер-бұл жалпы зәкірі бар екі 
жалғыз (қайтымсыз) сезбектердің жиынтығы. Дифференциалды индуктивті 
сезбектер кері статикалық сипаттаманы алуға және арматураның 
электромагниттік тарту күшін өтеуге арналған. 

Дифференциалды индуктивті сезбектің жұмысын қарастырыңыз (2.16, 
а сурет) орамалары бар 1 және 2 бірдей екі өзекшеден тұратын және орташа 
симметриялы жағдайға қатысты солға және оңға жылжуға қабілетті 3 
өзекшелер арасында орналасқан зәкір. 

Дифференциалды сезбектің қуаты қайталама ораманың ортаңғы 
нүктесінен шығатын трансформатордан жүзеге асырылады. RN жүктеме 
кедергісі осы орташа нүкте мен 1 және 2 өзек орамаларының жалпы нүктесі 
арасында қосылады. Жүктеме кедергісіндегі Тоқ екі тоқтың алгебралық 
қосындысы ретінде ұсынылуы мүмкін: сол және оң тізбектерде. Әрбір тізбек 
трансформатордың қайталама орамасының жартысынан, бір индуктивті 
сезбекдан және екі тізбекке ортақ RN жүктеме кедергісінен тұрады. 

Трансформатордың қайталама орамасында шартты түрде оң жартылай 
кернеу толқыны пайда болған кезде контур тоқтарының бағыттарын 
қарастырыңыз: плюс + сол жақ қысқышта; минус - оң жақта. I1 контур тоғы 
сағат тілімен, ал I2 сағат тіліне қарсы болады. Егер зәкір орташа күйде болса, 
онда δ1=δ2. Бұл орамалардың екі бірдей индуктивті кедергісін береді. I1=I2. 
RN арқылы тоқ ағып кетпейді. Егер зәкір солға бұрылса δ1 < δ2. Сол жақ 
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ораманың индуктивті кедергісі оң жақтан үлкен. I1<I2. I2-I1 айырмашылық 
тоғы RN арқылы ағып, Үлкен тоққа бағытталған, яғни I2 тоқ бағытына сәйкес 
келеді. Зәкірді оң жаққа жылжытқанда, бәрі керісінше болады. Шығу 
сипаттамасы 2.16, б суретте көрсетілген. 

 
2.16 сурет - Дифференциалды индуктивті сезбек 

 
Осылайша, дифференциалды сезбектің статикалық сипаттамасы кіріс 

ескерту дабылының белгісіне байланысты кері болады. Дифференциалды 
сезбек деп аталады, себебі шығыс ескерту дабылы екі бірдей сезбектің 
ескерту дабылдарының айырмашылығы ретінде қалыптасады. 

Зәкірдің өзектерге тарту күштері бұл жағдайда да пайда болады, бірақ 
олар қарама-қарсы бағытта бағытталған, сондықтан олар толығымен өзара 
өтеледі. Сондықтан зәкірді жылжыту үшін аз күш қажет. Дифференциалдық 
сезбектің өте маңызды ерекшелігі - нөлдік кіріс ескерту дабылы бар нөлдік 
шығыс ескерту дабылының теңдігі. Естеріңізге сала кетейік, бір сезбекда 
шығыс ескерту дабылы (орамдағы тоқ) нөлдік ауа саңылауымен де нөлге тең 
емес еді. 

Шығу кернеуінің қозғалысқа кері тәуелділігін алу үшін индуктивті 
сезбектерді қосудың көпір тізбегі де қолданылады (2.17, а сурет). 
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ораманың индуктивті кедергісі оң жақтан үлкен. I1<I2. I2-I1 айырмашылық 
тоғы RN арқылы ағып, Үлкен тоққа бағытталған, яғни I2 тоқ бағытына сәйкес 
келеді. Зәкірді оң жаққа жылжытқанда, бәрі керісінше болады. Шығу 
сипаттамасы 2.16, б суретте көрсетілген. 

 
2.16 сурет - Дифференциалды индуктивті сезбек 

 
Осылайша, дифференциалды сезбектің статикалық сипаттамасы кіріс 

ескерту дабылының белгісіне байланысты кері болады. Дифференциалды 
сезбек деп аталады, себебі шығыс ескерту дабылы екі бірдей сезбектің 
ескерту дабылдарының айырмашылығы ретінде қалыптасады. 

Зәкірдің өзектерге тарту күштері бұл жағдайда да пайда болады, бірақ 
олар қарама-қарсы бағытта бағытталған, сондықтан олар толығымен өзара 
өтеледі. Сондықтан зәкірді жылжыту үшін аз күш қажет. Дифференциалдық 
сезбектің өте маңызды ерекшелігі - нөлдік кіріс ескерту дабылы бар нөлдік 
шығыс ескерту дабылының теңдігі. Естеріңізге сала кетейік, бір сезбекда 
шығыс ескерту дабылы (орамдағы тоқ) нөлдік ауа саңылауымен де нөлге тең 
емес еді. 

Шығу кернеуінің қозғалысқа кері тәуелділігін алу үшін индуктивті 
сезбектерді қосудың көпір тізбегі де қолданылады (2.17, а сурет). 

  
 

 
2.17 сурет - Индуктивті кері сезбектің көпір тізбегі 

 
Көпірдің иықтары сәйкесінше L1 және L2 индуктивтілігі бар 1 және 2 

екі ядролардың орамалары және R кедергісі бар екі тұрақты резистор арқылы 
түзіледі. U0 айнымалы тоқ кернеуі көпірдің бір диагоналіне жеткізіледі, 
шығыс кернеуі екінші диагональдан алынады. Егер 3 зәкір орташа болса, 
онда индуктивтілік бірдей және көпір теңдестірілген. Uvyh шығыс кернеуі 
нөлге тең. Арматура орташа позициядан ауытқыған кезде көпірдің тепе-
теңдігі бұзылады, себебі бір ораманың индуктивтілігі артады, ал екіншісі 
төмендейді. Арматураның қозғалыс бағытының өзгеруі шығу кернеуінің 
фазасының 180° өзгеруіне әкеледі, яғни индуктивті сезбектердің көпір 
тізбегінің сипаттамасы қайтымды (2.17, б суретті қараңыз). 

Термоэлектрлік сезбектер 
Өндіргіштік типтегі термоэлектрлік сезбектер арасында 

термопараларды жатқызуға болады, онда температураның өзгеруі 
термоэлектрлік күшке (термо-ЭМӨ) айналады. 

Термопараның жұмысы 1756 жылы орыс академигі Ф. ашқан 
термоэлектрлік эффект құбылысына негізделген. У. Эпинус. Бұл құбылыс, 
егер сіз 1 және 2 материалдағы екі гетерогенді өткізгіштердің ұштарын 
қоссаңыз (2.18, а сурет) және қосылу орындары әртүрлі T1 және t2 
температуралары бар ортаға орналастырылады, содан кейін термопара 
тізбегінде термо-ЭМӨ пайда болады, ол термопара ұштарының 
температуралық айырмашылығы соғұрлым үлкен болады. 
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2.18 сурет - Термобу 

а-термоэлектрлік тізбек, б-термопараның сипаттамалары, в-
термопараның қосылу сұлбасы, г-термопараның дәйекті қосылуы 
 
T1 температурасы бар термопараның ұшы жұмыс ұшы (ыстық 

дәнекерлеу) деп аталады, ал T2 тұрақты температурада болатын 
термопараның ұшы бос ұш (суық дәнекерлеу) деп аталады. Термопара пайда 
болатын 1 және 2 өткізгіштер термоэлектродтар деп аталады. 
Термоэлектродтар. әдетте таза металдардан (платина, алтын, никель, мыс, 
темір, вольфрам, молибден), қорытпалардан (константан, нихром, 
платинородий, шойын, алюмель, копель, хромель) және жартылай өткізгіш 
материалдардан (көмір, карборунд) жасалады. 

Егер термопара сезбек ретінде пайдаланылса, онда ол алдымен 
градуирленеді, яғни термо-ЭМӨ-нің T1 жұмыс ұшының температурасына 
тәуелділігін T2=0°С бос ұшының температурасында (мұздың Еру 
температурасы) анықтайды. 

Өлшеу кезінде температура термопараны градуирлеу жүргізілген 
температураға тең емес, еркін ұшының температурасына байланысты-
механикалық немесе терморезисторлардың көмегімен автоматты түрде 
түзету енгізу қажет.  

Техникада жиі өлшеу құралы 2 термопарадан айтарлықтай қашықтықта 
орналасқан 1. Мұндай жағдайларда өлшеу құралын термопарамен қосу 3 
компенсациялық сымдардың көмегімен жүзеге асырылады (2.18, в сурет). 
Егер термопара арзан материалдан (никель, мыс, копель, алюмель және т.б.) 
жасалған болса, онда компенсациялық сымдар да сол материалдан жасалады. 
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2.18 сурет - Термобу 

а-термоэлектрлік тізбек, б-термопараның сипаттамалары, в-
термопараның қосылу сұлбасы, г-термопараның дәйекті қосылуы 
 
T1 температурасы бар термопараның ұшы жұмыс ұшы (ыстық 

дәнекерлеу) деп аталады, ал T2 тұрақты температурада болатын 
термопараның ұшы бос ұш (суық дәнекерлеу) деп аталады. Термопара пайда 
болатын 1 және 2 өткізгіштер термоэлектродтар деп аталады. 
Термоэлектродтар. әдетте таза металдардан (платина, алтын, никель, мыс, 
темір, вольфрам, молибден), қорытпалардан (константан, нихром, 
платинородий, шойын, алюмель, копель, хромель) және жартылай өткізгіш 
материалдардан (көмір, карборунд) жасалады. 

Егер термопара сезбек ретінде пайдаланылса, онда ол алдымен 
градуирленеді, яғни термо-ЭМӨ-нің T1 жұмыс ұшының температурасына 
тәуелділігін T2=0°С бос ұшының температурасында (мұздың Еру 
температурасы) анықтайды. 

Өлшеу кезінде температура термопараны градуирлеу жүргізілген 
температураға тең емес, еркін ұшының температурасына байланысты-
механикалық немесе терморезисторлардың көмегімен автоматты түрде 
түзету енгізу қажет.  

Техникада жиі өлшеу құралы 2 термопарадан айтарлықтай қашықтықта 
орналасқан 1. Мұндай жағдайларда өлшеу құралын термопарамен қосу 3 
компенсациялық сымдардың көмегімен жүзеге асырылады (2.18, в сурет). 
Егер термопара арзан материалдан (никель, мыс, копель, алюмель және т.б.) 
жасалған болса, онда компенсациялық сымдар да сол материалдан жасалады. 

  
 

 
2.19 сурет - Термопара мен милливольтметрді қосудың негізгі сұлбасы 
 
Егер термопара қымбат материалдардан (платина, алтын, 

платинородий, вольфрам, молибден) жасалған болса, онда өтемдік сымдар 
арзан материалдардан жасалған, бірақ негізгі материалдар сияқты бірдей 
термо-ЭМӨ бар. Металл термопарлардың негізгі артықшылықтары: 
қарапайымдылық пен арзандық, құрылымының әр түрлі түрлері. 

Металл термопарларының кемшіліктері: 
1. паразиттік термо-ЭМӨ-нің болуы (металдардағы қоспалардың 

есебінен); 
2. жылу инерциясы(термопараның уақыт тұрақтысы бірнеше минуттан 

секундтың оннан онына дейін). 
Қазіргі уақытта өнеркәсіп 1 мВ/°с-қа тең термо-ЭМӨ бар жартылай 

өткізгіш материалдан жасалған термопараларды шығарады, яғни металл 
термопараларға қарағанда он есе үлкен. 

Жартылай өткізгіш термопаралардың негізгі кемшіліктері: 
температураны өлшеудің салыстырмалы түрде аз диапазоны (+200-ден 
+400°C-қа дейін); төмен беріктік. 

Металл және жартылай өткізгіш термопаралар әртүрлі өлшемдер мен 
конфигурацияларда орындалады. Үлкен термопаралар әдетте өнеркәсіптік 
пештерде, ал миниатюралық термопаралар вакуумда орнатылады. Жоғары 
температураны ұзақ уақыт өлшеу үшін (шамамен 2000° c) вольфрамоириди 
және вольфрам-молибден термопаралары қолданылады. 

Автоматикада температураны өлшеу үшін әдетте жалғыз термопаралар 
емес, бірнеше термопаралар қолданылады (сурет. 2.18, г) ретімен қосылған. 
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Мұндай термопара қосылымы Термо-ЭМӨ мәнін және термоэлектрлік 
сезбектің шығу қуатын арттыруға мүмкіндік береді. 

Пьезоэлектрлік сезбектер 
Пьезоэлектрлік сезбектің жұмысы пьезоэлектрлік эффект деп аталатын 

физикалық құбылысқа негізделген. Бұл әсер кейбір кристалдарда Кристалл 
белгілі бір бағытта сығылған кезде олардың бетінде әртүрлі белгілердің 
электр зарядтарының пайда болуы түрінде көрінеді.  

"Пьезо" деген сөз-грекше "басуды" білдіреді. Сығымдау (немесе 
созылу) күшінің мәніне байланысты зарядтардың саны өзгереді, сондықтан 
беттер арасында өлшенген потенциалдар айырмасы өзгереді. Пьезоэлектрлік 
сезбектер өндіргіш түріне жатады. Пьезоэлектрлік пикаптар кеңінен 
танымал: пикап инесі дыбыс жолының тереңдігіндегі барлық өзгерістерді 
қабылдайды және оларды пьезо-кристалға жібереді. Пьезокристалдан шығу 
кернеуі күшейіп, динамик арқылы жазылған дыбыстарды естиміз. Қысылуға 
байланысты беттердегі зарядтардың пайда болуы тікелей пьезо эффект деп 
аталады. Кері пьезо эффектісі де бар: кернеу кристалдың бетіне түскен кезде 
оның өлшемдері өзгереді (ол кішірейеді немесе ашылады). Кері пьезо 
эффектісі (магнитострикционныймен бірге) ультрадыбыстық өндіргіштерде 
қолдануды тапты. Ал тікелей пьезо эффектісіне негізделген пьезоэлектрлік 
сезбектер автоматикада қысымды, тербелісті, үдеуді және тез ағатын 
үдерістердің басқа шарқы өлшемдерін өлшеу үшін қолданылады. 

Пьезоэлектрлік әсері өте айқын кварц кристалының беттеріндегі 
зарядтардың пайда болуын қарастырыңыз. - 2.20 сурет - алты қырлы призма 
түріндегі кварц кристалы. 
 Кристалда Симметрияның үш осін ажыратуға болады: Z - оптикалық 
ось деп аталатын бойлық ось; X - призманың қабырғалары арқылы бойлық 
осіне перпендикуляр өтетін көлденең ось; У - призманың беттері арқылы 
оларға және Z, X осьтеріне перпендикуляр өтетін көлденең ось. X осі электр 
осі деп аталады, У осі механикалық немесе бейтарап. 
 Кварц кристалынан параллелепипедті оның беттері X, Y, Z осьтеріне 
перпендикуляр болатындай етіп кесіп тастаймыз және X, Y, Z осьтеріне 
бағытталған күштердің әсерінен оның беттерінде зарядтардың пайда болуын 
қарастырамыз.әдетте беттердің жазықтықтарына. 
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Мұндай термопара қосылымы Термо-ЭМӨ мәнін және термоэлектрлік 
сезбектің шығу қуатын арттыруға мүмкіндік береді. 

Пьезоэлектрлік сезбектер 
Пьезоэлектрлік сезбектің жұмысы пьезоэлектрлік эффект деп аталатын 

физикалық құбылысқа негізделген. Бұл әсер кейбір кристалдарда Кристалл 
белгілі бір бағытта сығылған кезде олардың бетінде әртүрлі белгілердің 
электр зарядтарының пайда болуы түрінде көрінеді.  

"Пьезо" деген сөз-грекше "басуды" білдіреді. Сығымдау (немесе 
созылу) күшінің мәніне байланысты зарядтардың саны өзгереді, сондықтан 
беттер арасында өлшенген потенциалдар айырмасы өзгереді. Пьезоэлектрлік 
сезбектер өндіргіш түріне жатады. Пьезоэлектрлік пикаптар кеңінен 
танымал: пикап инесі дыбыс жолының тереңдігіндегі барлық өзгерістерді 
қабылдайды және оларды пьезо-кристалға жібереді. Пьезокристалдан шығу 
кернеуі күшейіп, динамик арқылы жазылған дыбыстарды естиміз. Қысылуға 
байланысты беттердегі зарядтардың пайда болуы тікелей пьезо эффект деп 
аталады. Кері пьезо эффектісі де бар: кернеу кристалдың бетіне түскен кезде 
оның өлшемдері өзгереді (ол кішірейеді немесе ашылады). Кері пьезо 
эффектісі (магнитострикционныймен бірге) ультрадыбыстық өндіргіштерде 
қолдануды тапты. Ал тікелей пьезо эффектісіне негізделген пьезоэлектрлік 
сезбектер автоматикада қысымды, тербелісті, үдеуді және тез ағатын 
үдерістердің басқа шарқы өлшемдерін өлшеу үшін қолданылады. 

Пьезоэлектрлік әсері өте айқын кварц кристалының беттеріндегі 
зарядтардың пайда болуын қарастырыңыз. - 2.20 сурет - алты қырлы призма 
түріндегі кварц кристалы. 
 Кристалда Симметрияның үш осін ажыратуға болады: Z - оптикалық 
ось деп аталатын бойлық ось; X - призманың қабырғалары арқылы бойлық 
осіне перпендикуляр өтетін көлденең ось; У - призманың беттері арқылы 
оларға және Z, X осьтеріне перпендикуляр өтетін көлденең ось. X осі электр 
осі деп аталады, У осі механикалық немесе бейтарап. 
 Кварц кристалынан параллелепипедті оның беттері X, Y, Z осьтеріне 
перпендикуляр болатындай етіп кесіп тастаймыз және X, Y, Z осьтеріне 
бағытталған күштердің әсерінен оның беттерінде зарядтардың пайда болуын 
қарастырамыз.әдетте беттердің жазықтықтарына. 

  
 

 
2.20 сурет - Кварц кристалы және оның симметрия осьі 

 
Fx күшінің әсерінен электр заряды X осьіне перпендикуляр 

параллелепипедтің әр бетінде пайда болады. Зарядтардың мөлшері 
кристалдың геометриялық өлшемдеріне тәуелді емес, бірақ Рх күшімен 
анықталады. Зарядтардың белгісі (полярлығы) X осьі бойынша күштің 
бағытына байланысты (қысу күші немесе созылу күші). 

Механикалық ось бойымен FU созылу күшінің әсерінен FX күшінің 
әсерінен зарядтар пайда болады (яғни X осіне перпендикуляр беттерде), бірақ 
заряд белгісі FX қысу күшінің әсерінен бірдей болады. Тиісінше, fu қысу 
күші бірдей беттердегі зарядтардың пайда болуына және FX созылу күші 
сияқты бірдей белгіге әкеледі. Күштердің әсерінен зарядтардың мөлшері b 
және C кристалының геометриялық өлшемдеріне байланысты (2.20 сурет) 
және күшке пропорционалды. 

Fx күшінің әсерінен зарядтардың пайда болуы бойлық пьезо эффект 
деп аталады, ал Ру күшінің әсерінен көлденең пьезо эффект деп аталады. Z 
осінің бойымен қысу немесе созу бетінде зарядтардың пайда болуына 
әкелмейді. Px және RU күштерінің әсерінен пьезоэлементтің бетінде пайда 
болатын электр зарядтары күш әрекеті тоқтағаннан кейін жоғалады. 
Сонымен қатар, күш үнемі қолданылса да, зарядтар ауа немесе оқшаулау 
арқылы ағып кетеді. Сондықтан пьезоэлектрлік сезбектер тек динамикалық 
үдерістерді өлшеу үшін қолданылады, айнымалы күштердің әсерінен 
беттердегі зарядтар үнемі толықтырылып отырады. Пьезоэлектрлік 
сезбектерде кварцтан басқа, сегнет тұзы мен барий титанаты қолданылды. 
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Кварцтың пьезоэлектрлік модульі  салыстырмалы түрде төмен. Бірақ 
оның басты артықшылығы - төмен құны. Себебі, кварц-ең көп таралған тау 
жыныстарын құрайтын минералдардың бірі, оның құрамы (SiO2) қарапайым 
құммен бірдей. Кварц сонымен қатар үлкен механикалық беріктікке, жақсы 
оқшаулау қасиеттеріне, шарқы өлшемдердің температураға тәуелділігіне ие. 

Пьезоэлектрлік эффект сегнет тұзының кристалдарында айқын 
көрінеді: бірдей күшпен кварцқа қарағанда мың есе көп электр энергиясы 
пайда болады. Алайда, бұл зарядтар аз қарсылыққа байланысты тез ағып 
кетеді. Ферментті тұздың қасиеттері температура мен ылғалдылыққа 
байланысты өзгереді. Сондықтан, ферментті тұздың пьезоэлементтері төмен 
ылғалдылық пен қоршаған орта температурасының кең емес диапазонында 
жылдам өзгеретін күштер мен қысымдарды өлшеу үшін қолданылады. 

Барий титанаты пьезоэлектрлік модульдің үлкен мәніне ие (кварцтан 
екі есе жоғары) және жоғары механикалық беріктігі және шарқы 
өлшемдердің ылғалдылықтың өзгеруінен тәуелсіздігі. Оның кемшілігі-
қартаю, уақыт өте келе ол өзінің қасиеттерін жоғалтады (жылына шамамен 
10%). 

Пьезосезбектер құрылғысы 
Пьезоэлектрлік сезбектер қысымды, күшті, үдеуді өлшеу үшін 

қолданылады. - 2.21 суретте екі кварц пластинасы бар пьезоэлектрлік қысым 
сезбегінің құрылғысы көрсетілген. 

 
2.21 сурет - Пьезоэлектрлік қысым сезбегі 

 
Өлшенген қысым сезбек корпусының түбін білдіретін 1 мембранаға 

әсер етеді. Кварц плиталары 2 Металл тығыздағыштар арасында қысылған 3. 
3 орташа тығыздағыш оқшаулағыш материалдан 5 экрандалған жең арқылы 
өтетін 4 терминалға қосылған. 6 қақпағы корпусқа қосылады және 7 арқылы 
қысымды пластиналарға жібереді, осылайша өлшенген қысым кварц 
плиталарының бетіне біркелкі бөлінеді. Кварц плиталары әдетте өлшеу 
тізбегіне теріс потенциал берілетін етіп орналастырылған. сезбек корпусына 
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Кварцтың пьезоэлектрлік модульі  салыстырмалы түрде төмен. Бірақ 
оның басты артықшылығы - төмен құны. Себебі, кварц-ең көп таралған тау 
жыныстарын құрайтын минералдардың бірі, оның құрамы (SiO2) қарапайым 
құммен бірдей. Кварц сонымен қатар үлкен механикалық беріктікке, жақсы 
оқшаулау қасиеттеріне, шарқы өлшемдердің температураға тәуелділігіне ие. 

Пьезоэлектрлік эффект сегнет тұзының кристалдарында айқын 
көрінеді: бірдей күшпен кварцқа қарағанда мың есе көп электр энергиясы 
пайда болады. Алайда, бұл зарядтар аз қарсылыққа байланысты тез ағып 
кетеді. Ферментті тұздың қасиеттері температура мен ылғалдылыққа 
байланысты өзгереді. Сондықтан, ферментті тұздың пьезоэлементтері төмен 
ылғалдылық пен қоршаған орта температурасының кең емес диапазонында 
жылдам өзгеретін күштер мен қысымдарды өлшеу үшін қолданылады. 

Барий титанаты пьезоэлектрлік модульдің үлкен мәніне ие (кварцтан 
екі есе жоғары) және жоғары механикалық беріктігі және шарқы 
өлшемдердің ылғалдылықтың өзгеруінен тәуелсіздігі. Оның кемшілігі-
қартаю, уақыт өте келе ол өзінің қасиеттерін жоғалтады (жылына шамамен 
10%). 

Пьезосезбектер құрылғысы 
Пьезоэлектрлік сезбектер қысымды, күшті, үдеуді өлшеу үшін 

қолданылады. - 2.21 суретте екі кварц пластинасы бар пьезоэлектрлік қысым 
сезбегінің құрылғысы көрсетілген. 

 
2.21 сурет - Пьезоэлектрлік қысым сезбегі 

 
Өлшенген қысым сезбек корпусының түбін білдіретін 1 мембранаға 

әсер етеді. Кварц плиталары 2 Металл тығыздағыштар арасында қысылған 3. 
3 орташа тығыздағыш оқшаулағыш материалдан 5 экрандалған жең арқылы 
өтетін 4 терминалға қосылған. 6 қақпағы корпусқа қосылады және 7 арқылы 
қысымды пластиналарға жібереді, осылайша өлшенген қысым кварц 
плиталарының бетіне біркелкі бөлінеді. Кварц плиталары әдетте өлшеу 
тізбегіне теріс потенциал берілетін етіп орналастырылған. сезбек корпусына 

  
 

оң потенциал беріледі. Зарядтардың ағып кетуін азайту үшін өте жоғары 
сапалы оқшаулау қажет. Сол мақсатта кварц плиталарының беті мұқият 
жылтыратылған. Екі (және кейде одан да көп) пластиналарды қолдану ЭМӨ 
шығысын арттырады, себебі пластиналардың шығыс ескерту дабылдары 
қосылады. 

- 2.22 суретте дірілді өлшеу аппаратурасында пайдаланылатын 
пьезоэлектрлік үдеу сезбегі көрсетілген. Барий титанатының 1 пьезоэлементі 
инерциялық масса 3 және 4 тіреуіш арасындағы 2 аспаптың корпусында 
орналасқан. Үдеулер кезінде пьезо элементіне әсер ететін күшті арттыру 
үшін инерциялық масса салыстырмалы түрде үлкен және вольфрамнан 
жасалған. Инерциялық масса пакеті 3, пьезоэлемент 7 және подпятник 4 
сфералық оқшаулағыш тығыздағыш, серіппелі жуғыш және байланыс 
тақтасы арқылы 5 гайкамен корпустың түбіне басылады. Ескерту дабыл 
шығысы арнайы дірілге қарсы кабельдің көмегімен жасалады. 

Сезбек 0,2-ден 200g-ге дейінгі үдеулерді өлшейді. 1g үшін 8 мВ ретті 
түрлендіру коэффициенті. Дірілдің минималды жиілігі - 5 Гц. 

Жоғары жиілікті (тез өзгеретін) соққы жүктемелерін және үдеулерді 
өлшеу кезінде пьезоэлектрлік сезбектер басқа типтегі сезбектерге қарағанда 
артықшылыққа ие. Себебі оларда инерция жоқ. 

 
2.22 сурет - Пьезоэлектрлік үдеткіш сезбегі 

 
Оптикалық сезбектер. Фотоэлектрлік сезбектердің түрлері 
Фотоэлектрлік сезбектер жарықтың өзгеруіне жауап береді. Әдетте, 

фотоэлектрлік сезбек Жарық ағынының көзі мен қабылдағышынан (PSP) 
тұрады. Олар әр түрлі материалдардың деңгейін, мөлдірлігін, түтінін, түсін 
анықтауға, өңделген беттің сапасын бағалауға мүмкіндік береді (жылтыр, 
кедір-бұдыр, түс). Фотоэлектрлік сезбектер әртүрлі мөлшердегі оптикалық-



126
  

 

электронды түрлендіргіштерде қолданылады. Фотоэлектрлік сезбектердің 
көмегімен "техникалық көру"деп аталады. 

Фотоэлектрлік сезбектердің жарық ағынының қабылдағыштарында 
фотоэлектрлік эффект қолданылады. Фото эффект дегеніміз-жарық өзгерген 
кезде материал қасиеттерінің өзгеруі. Сыртқы, ішкі және клапан Фото 
эффектісін ажыратыңыз. Сыртқы фотоэффект сәулелену ағынының әсерінен 
электрондар электронды шамның катодынан шығады және эмиссия тоғы 
катодтың жарықтандырылуына байланысты болады. Ішкі Фото эффект 
жартылай өткізгіш материалдың белсенді кедергісі оның 
жарықтандырылуына байланысты екендігінде көрінеді. Жарық өткізгіштің 
қабаттары мен жұқа оқшаулау қабатымен бөлінген жарықтандырылмаған 
жартылай өткізгіштің арасындағы клапан Фото эффектісі кезінде 
жарықтандыруға байланысты ЭМФ пайда болады. Сыртқы Фото эффектімен 
тоқ тасымалдаушылары материалдың сыртына шығады, ал ішкі-жартылай 
өткізгіштің ішінде қалады. Клапанның Фото эффектісі, қатаң айтқанда, Ішкі 
Фото эффект болып табылады. 

Барлық фотоэлектрлік сезбектер селективті (селективті), яғни олардың 
сезімталдығы жарық сәулесінің жиілігіне байланысты. Басқаша айтқанда, бұл 
сезбектер белгілі бір түске жауап береді: қызыл, жасыл, көк немесе басқа, 
оның ішінде спектрдің көрінбейтін бөлігі (инфрақызыл және ультракүлгін 
сәулелер). Көрінетін жарықтың толқын ұзындығының диапазоны λ = 0,38-
0,78 мкм. Қысқа толқындар ультракүлгін диапазонға, ұзағырақ - инфрақызыл 
диапазонға жатады. 

Фотоэлектрлік сезбектердің сәулелену қабылдағыштары 
Сыртқы фотоэффект негізіндегі сәуле қабылдағыштарға 

электровакуумдық немесе газбен толтырылған фотоэлементтер, 
фотоэлектрондық көбейткіштер және таратушы электронды-сәулелік 
түтіктер жатады. Ішкі фотоэффект негізіндегі сәулелену қабылдағыштарына 
фоторезисторлар, фотодиодтар және фототриодтар жатады. 

2.23-суретте вакуумдық фотоэлементті қосу сұлбасы көрсетілген. А 
аноды және фотоэлементке катод ауа сорылатын шыны ыдыста орналасқан. 
Жарық ағыны белсенді қабатпен жабылған катодқа түскенде, электрондар 
катодтан ұшуға мүмкіндік беретін энергия алады. Бұл құбылыс 
фотоэлектрондық эмиссия деп аталады. Әсерінен қорек көзінің ЭҚК-і Е 
арасындағы катодты және анодты электр өрісі құрылады. 
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электронды түрлендіргіштерде қолданылады. Фотоэлектрлік сезбектердің 
көмегімен "техникалық көру"деп аталады. 

Фотоэлектрлік сезбектердің жарық ағынының қабылдағыштарында 
фотоэлектрлік эффект қолданылады. Фото эффект дегеніміз-жарық өзгерген 
кезде материал қасиеттерінің өзгеруі. Сыртқы, ішкі және клапан Фото 
эффектісін ажыратыңыз. Сыртқы фотоэффект сәулелену ағынының әсерінен 
электрондар электронды шамның катодынан шығады және эмиссия тоғы 
катодтың жарықтандырылуына байланысты болады. Ішкі Фото эффект 
жартылай өткізгіш материалдың белсенді кедергісі оның 
жарықтандырылуына байланысты екендігінде көрінеді. Жарық өткізгіштің 
қабаттары мен жұқа оқшаулау қабатымен бөлінген жарықтандырылмаған 
жартылай өткізгіштің арасындағы клапан Фото эффектісі кезінде 
жарықтандыруға байланысты ЭМФ пайда болады. Сыртқы Фото эффектімен 
тоқ тасымалдаушылары материалдың сыртына шығады, ал ішкі-жартылай 
өткізгіштің ішінде қалады. Клапанның Фото эффектісі, қатаң айтқанда, Ішкі 
Фото эффект болып табылады. 

Барлық фотоэлектрлік сезбектер селективті (селективті), яғни олардың 
сезімталдығы жарық сәулесінің жиілігіне байланысты. Басқаша айтқанда, бұл 
сезбектер белгілі бір түске жауап береді: қызыл, жасыл, көк немесе басқа, 
оның ішінде спектрдің көрінбейтін бөлігі (инфрақызыл және ультракүлгін 
сәулелер). Көрінетін жарықтың толқын ұзындығының диапазоны λ = 0,38-
0,78 мкм. Қысқа толқындар ультракүлгін диапазонға, ұзағырақ - инфрақызыл 
диапазонға жатады. 

Фотоэлектрлік сезбектердің сәулелену қабылдағыштары 
Сыртқы фотоэффект негізіндегі сәуле қабылдағыштарға 

электровакуумдық немесе газбен толтырылған фотоэлементтер, 
фотоэлектрондық көбейткіштер және таратушы электронды-сәулелік 
түтіктер жатады. Ішкі фотоэффект негізіндегі сәулелену қабылдағыштарына 
фоторезисторлар, фотодиодтар және фототриодтар жатады. 

2.23-суретте вакуумдық фотоэлементті қосу сұлбасы көрсетілген. А 
аноды және фотоэлементке катод ауа сорылатын шыны ыдыста орналасқан. 
Жарық ағыны белсенді қабатпен жабылған катодқа түскенде, электрондар 
катодтан ұшуға мүмкіндік беретін энергия алады. Бұл құбылыс 
фотоэлектрондық эмиссия деп аталады. Әсерінен қорек көзінің ЭҚК-і Е 
арасындағы катодты және анодты электр өрісі құрылады. 

  
 

 
2.23 сурет - Фотоэлементті қосу сұлбасы 

 
Электр тізбегінде фототоқ деп аталатын электр тоғы жасалады. 

Жарықтың әрекеті тоқтаған кезде фотоэлемент мен сыртқы электр 
тізбегіндегі тоқ жоғалады. 

Газ толтырылған фотоэлементтерде цилиндрді толтыратын газ 
молекулаларының иондалуына байланысты фототүсірілім артады. 
Сондықтан газ толтырылған фотоэлементтердің сезімталдығы вакуумға 
қарағанда үлкен. Алайда, вакуумдық фотоэлементтің Жарық сипаттамасы 
тұрақты, газбен толтырылған элементтерге қарағанда қуат кернеуінің 
ауытқуларына аз тәуелді. Сондықтан, автоматты өлшеу үшін вакуумдық 
фотоэлементтер жиі қолданылады. 

Өнеркәсіп әртүрлі модификациядағы СЦВ (сурьма-цезий, вакуум) және 
Ф типті электровакуумдық фотоэлементтерді жаппай шығарады. Мысалы, F-
1 типті фотоқелл λ= 0,215 мкм, F-3 - λ= 0,750 мкм, F-5 - λ= 1,1 мкм кезінде ең 
жақсы сезімталдыққа ие. Бұл Ф-1 фотоэлементі ультракүлгін сәулеленуге, Ф-
3 - көрінетін жарыққа, Ф-5-инфрақызыл түске жауап беретінін білдіреді. 
фотоэлементтер басқа толқын ұзындығында да жұмыс істейді, бірақ шығыс 
ескерту дабылы аз болады. - 2.24 суретте, ал диаметрі 27 мм және ұзындығы 
62 мм және 80 мкА/лм интегралды сезімталдығы бар SZV-4 типті 
фотоэлемент көрсетілген. Фотоэлектрондық көбейткіштер (ФЭУ) 
фотоэлементтерден айырмашылығы қосымша электродтарға ие. Осы 
электродтардан электрондардың қайталама эмиссиясының арқасында FEI 
сезімталдығы фотоэлементтердың сезімталдығынан бірнеше есе жоғары. 
Алайда, ФЭУ үшін айтарлықтай үлкен Қорек кернеуі қажет. 

Фоторезистор шыны немесе кварц пластинасына қолданылатын 
микрометрге жақын жартылай өткізгіштің фотосезімтал қабатынан тұрады. 
Тоқ өткізгіш электродтар қымбат металдарды қолдану арқылы жасалады. 
Ішкі фотоэффект кезінде жарық ағынының әсерінен жартылай өткізгіште 
қосымша бос электрондар пайда болады, бұл электр өткізгіштігін арттырады 
және фоторезистордың кедергісі төмендейді. 
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2.24 сурет - Фотоэлементтердің конструкциясы (а, б, в, г) және 

спектрлік сипаттамалары 
 
Өнеркәсіп әр түрлі модификациядағы СФ, ФР, ФС типтерінің 

фоторезисторларын шығарады. Олар жартылай өткізгіш материалдарды 
пайдаланады: күкіртті кадмий, күкіртті қорғасын, германий, индий және т. б. 

- 2.24, б, в, г суретте кейбір фоторезисторлардың сыртқы түрі, 2.24, d-
суретте кейбір жартылай өткізгіш материалдардан жасалған 
фоторезисторлардың спектрлік сипаттамалары көрсетілген. Салыстырмалы 
бірліктердегі сезімталдық тік ось бойымен, ал көлденең - монохроматикалық 
(яғни белгілі бір түс) жарық ағынының толқын ұзындығы. Қисық түрі (өткір 
шыңы немесе жұмсақ шыңы) жартылай өткізгіш материалды өндіру 
технологиясына байланысты. 

Айта кету керек, фоторезисторлары бар тізбектердің сезімталдығы 
фотоэлементтермен салыстырғанда бірнеше есе көп. Мысалы, СФЗ-2а типті 
фоторезистор жарықтандырылған күйде 3 мА тоққа ие. Фоторезисторда 
жарық пен кернеу болмаған кезде ол арқылы 2 мкА тоқ өтеді. Осылайша, 
қарсылықтың өзгеру жиілігі жетуі мүмкін 3 • 10-3/(2 • 10-6) = 1500. 

Автоматты түрде өлшеу үшін фоторезисторлар көбінесе көпір 
сұлбасында қолданылады. Фоторезисторлардың кемшіліктері олардың 
инерциясын қамтуы керек. Бұл фоторезисторды жарықтандыру кезінде 
фототүсірілім өзінің соңғы мәніне бірден жетпейді, ал жарық тоқтаған кезде 
тоқ бастапқы мәнге дейін бірден емес, белгілі бір уақыттан кейін төмендейді. 
Фоторезисторлардың уақыт тұрақтысы секундтың оннан және жүзден бір 
бөлігін құрайды. Фоторезисторлардың тағы бір кемшілігі - қарсылықтың 
температураға тәуелділігі. 

Фотодиодтар-бұл ішкі фотоэффектке негізделген және бір жақты 
өткізгіштік өткізгіштігін қолданатын жартылай өткізгіш құрылғылар. 
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2.24 сурет - Фотоэлементтердің конструкциясы (а, б, в, г) және 

спектрлік сипаттамалары 
 
Өнеркәсіп әр түрлі модификациядағы СФ, ФР, ФС типтерінің 

фоторезисторларын шығарады. Олар жартылай өткізгіш материалдарды 
пайдаланады: күкіртті кадмий, күкіртті қорғасын, германий, индий және т. б. 

- 2.24, б, в, г суретте кейбір фоторезисторлардың сыртқы түрі, 2.24, d-
суретте кейбір жартылай өткізгіш материалдардан жасалған 
фоторезисторлардың спектрлік сипаттамалары көрсетілген. Салыстырмалы 
бірліктердегі сезімталдық тік ось бойымен, ал көлденең - монохроматикалық 
(яғни белгілі бір түс) жарық ағынының толқын ұзындығы. Қисық түрі (өткір 
шыңы немесе жұмсақ шыңы) жартылай өткізгіш материалды өндіру 
технологиясына байланысты. 

Айта кету керек, фоторезисторлары бар тізбектердің сезімталдығы 
фотоэлементтермен салыстырғанда бірнеше есе көп. Мысалы, СФЗ-2а типті 
фоторезистор жарықтандырылған күйде 3 мА тоққа ие. Фоторезисторда 
жарық пен кернеу болмаған кезде ол арқылы 2 мкА тоқ өтеді. Осылайша, 
қарсылықтың өзгеру жиілігі жетуі мүмкін 3 • 10-3/(2 • 10-6) = 1500. 

Автоматты түрде өлшеу үшін фоторезисторлар көбінесе көпір 
сұлбасында қолданылады. Фоторезисторлардың кемшіліктері олардың 
инерциясын қамтуы керек. Бұл фоторезисторды жарықтандыру кезінде 
фототүсірілім өзінің соңғы мәніне бірден жетпейді, ал жарық тоқтаған кезде 
тоқ бастапқы мәнге дейін бірден емес, белгілі бір уақыттан кейін төмендейді. 
Фоторезисторлардың уақыт тұрақтысы секундтың оннан және жүзден бір 
бөлігін құрайды. Фоторезисторлардың тағы бір кемшілігі - қарсылықтың 
температураға тәуелділігі. 

Фотодиодтар-бұл ішкі фотоэффектке негізделген және бір жақты 
өткізгіштік өткізгіштігін қолданатын жартылай өткізгіш құрылғылар. 

  
 

Өнеркәсіп әр түрлі модификациядағы FD типті фотодиодтарды 
шығарады. Сезімтал қабаттың материалы ретінде германий, кремний, селен 
қолданылады. - 2.25, а, б суретте кейбір фотодиодтардың құрылымын 
көрсетеді. 1 металл пластинасына 2 Жартылай өткізгіш қабаты қолданылады, 
оның үстіне 3 мөлдір алтын пленкасы жиналады. Алтын қабықша мен 
жартылай өткізгіш арасында құлыптау қабаты жасалады. 3 пленкасының 
үстіне 4 мөлдір лактың қорғаныш қабаты қолданылады. Сыртқы тізбекте 
фотодиод түйреуіштердің көмегімен қосылады, олардың бірі 5 контактілі 
металл сақина болып табылады. 

 
2.25 сурет - Жарықдиодтар құрылымы және құрылғысы 

 
Фотодиод сыртқы тізбек бойымен жүктеме кедергісіне жабылған кезде 

жарық ағынына байланысты тоқ ағып кетеді. Фотодиодтың бұл жұмыс 
режимі фотогальваникалық деп аталады. 

Бұл режимде фотодиод жарық энергиясын тікелей электр энергиясына 
айналдырады. Селен фотоэлементтерының қысқа тұйықталуымен 
фотодиодтың жалпы Жарық ағынына сезімталдығы өте жоғары және 1 
литрге 0,5 мА құрайды. Фотодиод тізбегіндегі сыртқы қарсылықтың 
жоғарылауымен оның сезімталдығы төмендейді. Фотодиодтардың инерциясы 
фоторезисторларға қарағанда шамамен аз. Фотодиодтар көбінесе автоматты 
өлшеу үшін емес, фотореле сұлбаларында қолданылады. Осы мақсаттар үшін 
фотодиод пен күшейткіш транзистордың қасиеттерін біріктіретін 
фототрансисторлар қолданылады.[12] 

Электр релесі 
Бейтарап релелер оның орамасындағы кез-келген полярлықтың 

тұрақты тоғына бірдей әсер етеді. Көбінесе айналмалы зәкірі бар реле 
қолданылады (2.26, б сурет). Ядро 1, 2 және зәкір 3 реле - магниттік тізбектің 
магниттік тізбегін құрайды. Өзекке 4 сымдары бар 5 немесе бірнеше 
орамалары бар 6 рамка орналастырылған. Электр тоғының орамасы бойымен 
өтіп жатқан кезде зәкір өзекке тартылады. Зәкірдің 7 өткізгіш емес блок 
арқылы қозғалысы 8 түйіспелі серіппелерге беріледі, нәтижесінде 
кейбіреулер жабылып, басқа контактілер ашылады. Тоқ өшірілгенде, 
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арматура байланыс серіппелерінің, сондай-ақ қайтару серіппесінің әсерінен 
бастапқы күйіне оралады 9. 10 магниттік емес түйреуіш зәкірге өзек осіне 
қарсы басылады, бұл зәкірді өзекке жақын ұстауға мүмкіндік бермейді және 
осылайша тоқ өшірілген кезде зәкірді "жабысудан" қорғайды. Бұл дизайн 
RKN, RAM, KDR, РЭҚ, NMSH, RALE және т. б. сияқты ең көп таралған 
релелерге ие. 

 
2.26-сурет - Айналмалы зәкірі бар электромагниттік реле релесінің 

статикалық сипаттамасы (А) және құрылымы 
 
Реленің шығыс сипаттамасы 2.26, а суретте көрсетілген. Контактілерді 

аудару HSR іске қосу кернеуіне жеткен кезде пайда болады. Ортаңғы және 
жоғарғы контактілер жабық (уmах). Кернеудің одан әрі жоғарылауымен 
шығыс мәні өзгермейді. Егер кернеуді қазір азайтсаңыз, онда контактілердің 
ашылуы HSR кезінде болмайды, бірақ HCP-де тән цикл пайда болады. Бұл 
реле құрылымының ерекшеліктеріне байланысты. Реленің негізгі шарқы 
өлшемдерлері: 

1. Ру-басқару қуаты. 
2. Рком-коммутацияланатын қуат. 
3. tcp-іске қосу уақыты. 
4. tопт - босату уақыты. 
Реле 5 орамынан өткен кезде, тоқ 1 магнит ағыны пайда болады, ол 

ядро, мойынтірек, зәкір және өзек пен зәкір арасындағы ауа саңылауы 
арқылы жабылады (2.26, б сурет). Бұл магнит ағыны тоқтың квадратына және 
I-ге пропорционал тарту күшін жасайды, басқару орамасындағы тоқтың 
бағытына тәуелді емес және ауа саңылауының δ ұзындығының квадратына 
кері пропорционал. 

Полярланған релелер кіріс ескерту дабылының көлеміне (бейтарап 
ретінде) ғана емес, сонымен қатар оның полярлығына да жауап береді. 
Полярланған реленің негізгі артықшылықтары: жоғары сезімталдық және 
жоғары өнімділік. - 2.27 сурет полярланған реленің мүмкін болатын 
конструкцияларының бірін көрсетеді, мұнда 1, 2-саңылауда 3 жұмыс істейтін 
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арматура байланыс серіппелерінің, сондай-ақ қайтару серіппесінің әсерінен 
бастапқы күйіне оралады 9. 10 магниттік емес түйреуіш зәкірге өзек осіне 
қарсы басылады, бұл зәкірді өзекке жақын ұстауға мүмкіндік бермейді және 
осылайша тоқ өшірілген кезде зәкірді "жабысудан" қорғайды. Бұл дизайн 
RKN, RAM, KDR, РЭҚ, NMSH, RALE және т. б. сияқты ең көп таралған 
релелерге ие. 

 
2.26-сурет - Айналмалы зәкірі бар электромагниттік реле релесінің 

статикалық сипаттамасы (А) және құрылымы 
 
Реленің шығыс сипаттамасы 2.26, а суретте көрсетілген. Контактілерді 

аудару HSR іске қосу кернеуіне жеткен кезде пайда болады. Ортаңғы және 
жоғарғы контактілер жабық (уmах). Кернеудің одан әрі жоғарылауымен 
шығыс мәні өзгермейді. Егер кернеуді қазір азайтсаңыз, онда контактілердің 
ашылуы HSR кезінде болмайды, бірақ HCP-де тән цикл пайда болады. Бұл 
реле құрылымының ерекшеліктеріне байланысты. Реленің негізгі шарқы 
өлшемдерлері: 

1. Ру-басқару қуаты. 
2. Рком-коммутацияланатын қуат. 
3. tcp-іске қосу уақыты. 
4. tопт - босату уақыты. 
Реле 5 орамынан өткен кезде, тоқ 1 магнит ағыны пайда болады, ол 

ядро, мойынтірек, зәкір және өзек пен зәкір арасындағы ауа саңылауы 
арқылы жабылады (2.26, б сурет). Бұл магнит ағыны тоқтың квадратына және 
I-ге пропорционал тарту күшін жасайды, басқару орамасындағы тоқтың 
бағытына тәуелді емес және ауа саңылауының δ ұзындығының квадратына 
кері пропорционал. 

Полярланған релелер кіріс ескерту дабылының көлеміне (бейтарап 
ретінде) ғана емес, сонымен қатар оның полярлығына да жауап береді. 
Полярланған реленің негізгі артықшылықтары: жоғары сезімталдық және 
жоғары өнімділік. - 2.27 сурет полярланған реленің мүмкін болатын 
конструкцияларының бірін көрсетеді, мұнда 1, 2-саңылауда 3 жұмыс істейтін 

  
 

магнит ағынын тудыратын магниттелетін орамалар; 4 - F0 магнит ағынын 
құратын тұрақты магнит; 5 - зәкір; 6 - контактілер. 

Зәкірге әсер ететін тарту күші Фо және Фр тәуелсіз ағындарының 
жиынтығымен анықталады. FR магнит ағыны сағат тілімен бағытталсын. Бұл 
жағдайда 5 зәкірдің оң жағында Fo + FR , ал сол жағында Fo – FR болады. Оң 
жақта магнит өрісі солдан гөрі қарқынды болады 5 зәкір оңға қарай 
тартылады. 

Егер сіз орамаларды өшірсеңіз, онда арматура бірдей күйде қалады. 
Егер сіз кернеудің полярлығын өзгертсеңіз, онда магнит өрісінің үлкен 
қарқындылығы сол жақта болады. 5 зәкір солға лақтырылады. 

Қарастырылған реледе бекітілген контактілер магниттік бейтарапқа 
қатысты симметриялы түрде орналастырылды. Бұл релелік шарқы өлшемдер 
екі позициялы бейтарап деп аталады 

 
2.27 сурет-Полярланған реле 

 
Егер зәкір серіппелерге ілінсе, онда қуатталмаған жағдайда зәкір 

бейтарап позицияны алады (2.27, в сурет). Орамға белгілі бір полярлықтың 
тоқ релесі қолданылған кезде арматура оң немесе сол жақ контактіге 
тартылады. Бұл шарқы өлшемдер үш позиция деп аталады. 

Отандық өнеркәсіп РП-4, РП-4м (бейтарап баптаумен), РП-5 (үш 
позициялық баптаумен) және РП-7 ("басымдыққа" баптаумен) жоғары 
сезімтал шағын габаритті поляризацияланған релелерді, сондай-ақ РПС-4, 
РПС-5, РПС-11 және т. б. поляризацияланған релелерді шығарады. 

Айнымалы тоқтың электромагниттік релесі. Бұл түрдегі реле олардың 
орамаларын айнымалы тоқпен қоректендіруде қолданылады. Айнымалы тоқ 
релесінің жұмысы олардың құрылымын анықтайтын бірқатар ерекшеліктерге 
ие. Гистерезис пен құйынды тоқтардағы шығындарды азайту үшін айнымалы 
тоқ релесінің өзегі, тірегі және зәкір трансформаторлар сияқты электрлік 
болаттан жасалған. Сонымен қатар, бұл реле ораманың қуат тоғының нөлге 
тең болған кезде арматураның құлап кетуіне жол бермейтін құрылғыны 
ұсынады. Синусоидальды қуат кернеуінде реле орамасындағы тоқ, сондай-ақ 
ауа саңылауындағы ағын синусоидальды заңға сәйкес өзгереді, 2.28, а 
суретте көрсетілген.  
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Рэм тарту күші Рм серіппесінің қарама-қарсы күшінен аз болған кезде 
арматура өзекшеден біраз уақыт кетеді және тарту күші өскен кезде қайтадан 
тартылады. Бұл зәкірдің өзекке мерзімді соққыларына және реленің тез 
тозуына әкеледі. Дірілді арматураның массасын ұлғайту, екі фазалы релені 
қолдану, өзек бөлігін қысқа тұйықталған орамамен қамту арқылы жоюға 
болады. 

 
2.28 сурет - Айнымалы тоқ релесі 

 
Екі фазалы реле (2.28, B сурет) W1 және W2 тәуелсіз орамалары бар екі 

бөлек шыбықтың магниттік тізбегіне және бір жалпы зәкірге ие. W1 орамасы 
айнымалы тоқ көзіне тікелей қосылады,ал W2 орамасы с конденсаторы 
арқылы қосылады. 

Қысқа тұйықталған реледе (2.28, Г сурет) соңғысы қалың мыс 
сымының бір немесе бірнеше бұрылысынан жасалған - экран (Э), өзектің 
кесілген ұшының екі бөлігінің бірін қамтиды. Ораманың бойымен ағып 
жатқан айнымалы тоқ фазада қозғалатын екі F1 және F2 ағынын жасайды. 
Бұл ретте РМ қарсы әрекет ететін күшінен жоғары кез келген уақытта зәкірге 
әсер ететін жиынтық тарту күші. Өнеркәсіп айнымалы тоқ релесінің көптеген 
түрлерін шығарады, олардың негізгілері: RP-1, RP-2, RP-25, RP-26, PE-1, PE-
4 және т. б. 
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Рэм тарту күші Рм серіппесінің қарама-қарсы күшінен аз болған кезде 
арматура өзекшеден біраз уақыт кетеді және тарту күші өскен кезде қайтадан 
тартылады. Бұл зәкірдің өзекке мерзімді соққыларына және реленің тез 
тозуына әкеледі. Дірілді арматураның массасын ұлғайту, екі фазалы релені 
қолдану, өзек бөлігін қысқа тұйықталған орамамен қамту арқылы жоюға 
болады. 

 
2.28 сурет - Айнымалы тоқ релесі 

 
Екі фазалы реле (2.28, B сурет) W1 және W2 тәуелсіз орамалары бар екі 

бөлек шыбықтың магниттік тізбегіне және бір жалпы зәкірге ие. W1 орамасы 
айнымалы тоқ көзіне тікелей қосылады,ал W2 орамасы с конденсаторы 
арқылы қосылады. 

Қысқа тұйықталған реледе (2.28, Г сурет) соңғысы қалың мыс 
сымының бір немесе бірнеше бұрылысынан жасалған - экран (Э), өзектің 
кесілген ұшының екі бөлігінің бірін қамтиды. Ораманың бойымен ағып 
жатқан айнымалы тоқ фазада қозғалатын екі F1 және F2 ағынын жасайды. 
Бұл ретте РМ қарсы әрекет ететін күшінен жоғары кез келген уақытта зәкірге 
әсер ететін жиынтық тарту күші. Өнеркәсіп айнымалы тоқ релесінің көптеген 
түрлерін шығарады, олардың негізгілері: RP-1, RP-2, RP-25, RP-26, PE-1, PE-
4 және т. б. 

  
 

Көбінесе айнымалы тоқ тізбектерінде жартылай өткізгіш түзеткіштер 
арқылы қуат көзіне қосылған тұрақты тоқ релесі қолданылады. 

Электротермиялық реле. Реле әрекеті электр тоғымен қызған кезде 
қатты дененің кеңею әсеріне негізделген. Ең көп таралған биметалдық реле 
(2.29 сурет), оның негізгі бөлігі термиялық кеңею коэффициенттері күрт 
ерекшеленетін екі бекітілген металл жолақтарынан тұратын 
термобиметалдық пластина 1 (әдетте жез және инвар). 3 орамасы пластинаға 
оралған, ол тоқ орамасынан өткен кезде пластинаны қыздырады. Металл 
қабаттарының әр түрлі ұзаруына байланысты пластина қызған кезде бүгіліп, 
2 контактімен 4 байланысын жабады. Биметаллдық релелер көбінесе 
қорғаныс релесі және уақыт релесі ретінде қолданылады. Олардың іске 
қосылу қуаты бірнеше ватт, секундтың оннан бірнеше минутқа дейінгі 
уақыты. Уақыт жылдамдығы контактілер арасындағы қашықтықты өзгерту 
арқылы орнатылады.[11] 

 
2.29 сурет - Электротермиялық реленің құрылымы 

 
Магниттік күшейткіштер 
Магниттік күшейткіш-бұл электр ескерту дабылдарын күшейтуге 

арналған электромагниттік құрылғы, ол кіріс ескерту дабылымен құрылған 
немесе өзгеретін тұрақты магниттелетін өрістің айнымалы тоққа 
ферромагниттік материалдардың магнит өткізгіштігінің тәуелділігін 
пайдаланады. 

 
Магниттік күшейткіштегі тұрақты тоқ ескерту дабылы айнымалы тоқ 

ескерту дабылына айналады, сондықтан магниттік күшейткіштер көбінесе 
тұрақты тоқ ескерту дабылдары күшейген кезде электронды айнымалы 
күшейткіштің бірінші сатысы ретінде қолданылады. 

Магниттік күшейткіштер автоматика жүйелерінде кеңінен 
қолданылады, бұл олардың бірқатар артықшылықтарына байланысты, 
олардың негізгілері қозғалмалы бөліктердің болмауына байланысты жоғары 
сенімділік пен беріктік; үлкен механикалық жүктемелерге сезімталдық; 
жоғары және төмен температурада, жоғары ылғалдылықта жұмыс істеу 
тұрақтылығы; жоғары тиімділік; төмен қуатты тұрақты ескерту дабылдарды 
күшейту мүмкіндігі; жоғары пайда. 
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Магниттік күшейткіштердің маңызды кемшілігі-басқару орамасының 
индуктивтілігімен анықталатын және секундтың оннан бір бөлігіне дейін 
құрайтын олардың инерциясы. Бұл кемшілік бақылау жүйелерінде магниттік 
күшейткіштерді қолданған кезде қатты әсер етеді. Алайда, көп жағдайда 
магниттік күшейткіштердің жылдамдығы жеткілікті және оларды автоматика 
жүйелерінде сәтті қолдануға мүмкіндік береді. 

Магниттелген дроссельдің жұмысы (2.30 сурет). 

 
2.30 сурет - Магниттелген дроссель 

 
Тұрақты кернеу U_ wy орамасына беріледі. Бұл басқару орамасы. 

Айнымалы кернеу U~WP орамасына қолданылады. Бұл жұмыс орамасы. 
Шығу мәні-in жүктеме тоғы. 

Тұрақты амплитудалық кернеу U~=Um*sinwt кезінде индукция 
B~=Bm*coswt өзектерге енетіні белгілі. B~ Ін-ге тәуелді емес. 

Сол сияқты, U_ тұрақтылығымен индукция В_ Iy-ге тәуелді емес. 
U_=0 дерлік. Сонда В_=0 . Магниттік индукциялардың қосындысы В_ 

+ в~ = b~. Ядрода тек айнымалы магниттік индукция болады (2.31, а 
сурет)бұл шиеленістің уақытқа тәуелділігінің синусоидасын береді. 
Салыстырмалы магнит өткізгіштігі μ=B / H. Магниттеу кестесінен (2.31, а 
сурет) Бұл B=Bm * sinwt, a H=Hm * sinwt. Сондықтан μ=Bm / Hm-const. 
Салыстырмалы магнит өткізгіштігі тұрақты болып шықты. Wp жұмыс 
орамасының индуктивті кедергісі тұрақты және ең жоғарғы  (2.31, а суретті 
қараңыз). Сондықтан in жүктеме тоғы минималды (2.31, б суретті қараңыз). 

U_≠0 дерлік. В_+в~ магниттік индукцияларының қосындысы B=f(t) 
жоғары қарай тәуелділікті тудырады. B~ n нүктесіне жақын болады. 
Салыстырмалы магнит өткізгіштігі μ=B / H графиктерден көрініп тұрғандай 
азаяды. Wp индуктивті кедергісі төмендейді. Ін тоғының амплитудалық мәні 
артады. 

U_ (сондай-ақ IU) ұлғаюы ін амплитудасының ұлғаюына әкеледі (2.31, 
б суретті қараңыз). Қуаттың Шығыс ауытқуы кіріске қарағанда үлкен 
болады. Бұл қуатты күшейтуді білдіреді. 
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Магниттік күшейткіштердің маңызды кемшілігі-басқару орамасының 
индуктивтілігімен анықталатын және секундтың оннан бір бөлігіне дейін 
құрайтын олардың инерциясы. Бұл кемшілік бақылау жүйелерінде магниттік 
күшейткіштерді қолданған кезде қатты әсер етеді. Алайда, көп жағдайда 
магниттік күшейткіштердің жылдамдығы жеткілікті және оларды автоматика 
жүйелерінде сәтті қолдануға мүмкіндік береді. 

Магниттелген дроссельдің жұмысы (2.30 сурет). 

 
2.30 сурет - Магниттелген дроссель 

 
Тұрақты кернеу U_ wy орамасына беріледі. Бұл басқару орамасы. 

Айнымалы кернеу U~WP орамасына қолданылады. Бұл жұмыс орамасы. 
Шығу мәні-in жүктеме тоғы. 

Тұрақты амплитудалық кернеу U~=Um*sinwt кезінде индукция 
B~=Bm*coswt өзектерге енетіні белгілі. B~ Ін-ге тәуелді емес. 

Сол сияқты, U_ тұрақтылығымен индукция В_ Iy-ге тәуелді емес. 
U_=0 дерлік. Сонда В_=0 . Магниттік индукциялардың қосындысы В_ 

+ в~ = b~. Ядрода тек айнымалы магниттік индукция болады (2.31, а 
сурет)бұл шиеленістің уақытқа тәуелділігінің синусоидасын береді. 
Салыстырмалы магнит өткізгіштігі μ=B / H. Магниттеу кестесінен (2.31, а 
сурет) Бұл B=Bm * sinwt, a H=Hm * sinwt. Сондықтан μ=Bm / Hm-const. 
Салыстырмалы магнит өткізгіштігі тұрақты болып шықты. Wp жұмыс 
орамасының индуктивті кедергісі тұрақты және ең жоғарғы  (2.31, а суретті 
қараңыз). Сондықтан in жүктеме тоғы минималды (2.31, б суретті қараңыз). 

U_≠0 дерлік. В_+в~ магниттік индукцияларының қосындысы B=f(t) 
жоғары қарай тәуелділікті тудырады. B~ n нүктесіне жақын болады. 
Салыстырмалы магнит өткізгіштігі μ=B / H графиктерден көрініп тұрғандай 
азаяды. Wp индуктивті кедергісі төмендейді. Ін тоғының амплитудалық мәні 
артады. 

U_ (сондай-ақ IU) ұлғаюы ін амплитудасының ұлғаюына әкеледі (2.31, 
б суретті қараңыз). Қуаттың Шығыс ауытқуы кіріске қарағанда үлкен 
болады. Бұл қуатты күшейтуді білдіреді. 

  
 

 
2.31 сурет - Болат негізгі сипаттамалары 

а-өзекшені магниттеу қисығы; б-басқару тоғы өзгерген кезде өзекшенің 
магниттік шарқы өлшемдерінің өзгеруі 

 
Магниттік күшейткіш ретінде дроссельді қолданыңыз (2.31 суретті 

қараңыз) шағын пәк және үлкен бұрмалаушылықтар салдарынан орынсыз. 
Бұл дроссельдің wy жұмыс орамасы болат өзегінде Ф~ айнымалы магнит 
ағынын жасайды, ал айнымалы ЭМӨ басқару орамасында пайда болады. 
Егер басқару тізбегінің кедергісі аз болса, онда пайдасыз энергия шығынын 
тудыратын үлкен тоқ пайда болады. Сонымен қатар, кіріс ескерту дабылы 
бұрмаланып, магниттік күшейткішті басқару қиынға соғады.[11] 

Бұл құбылысты жою үшін қарапайым магниттік күшейткіш екі бірдей 
ядродан жиналады (2.32, асурет). Бұл жағдайда жұмыс орамасы екі өзекке де 
оралады, осылайша өзектердің ішкі жағында оның екі бөлігі құрған F_ 
ағындарының бағыттары қарама-қарсы болады. Содан кейін Басқару 
орамасында бірдей және қарама-қарсы бағытталған магнит ағындарымен 
индукцияланған ЭМӨ өзара өтеледі. Сондықтан басқару ескерту дабылының 
бұрмалануы және энергияның пайдасыз шығыны болмайды. 

 
2.32сурет -Магниттік күшейткіш 

а- ұстанымнын электр сұлбасы; б - шығу сипаттамасы 
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Жүктеме тоғының басқару тоғына тәуелділігі 2.32 б суретте 
көрсетілген. Сипаттама ординат осіне қатысты симметриялы, яғни басқару 
орамасындағы тоқтың бағытына (белгісіне) байланысты емес. Мұндай 
күшейткіштер бейтарап немесе қайтымсыз (бір соққы) деп аталады. 

Бұрын қарастырылған магниттік күшейткіштер басқару тоғының 
бағытын өзгертуге жауап бермейді. Алайда, көптеген жағдайларда RN 
жүктемесіндегі тоқ басқару ескерту дабылының полярлығына байланысты әр 
түрлі жолмен өзгеруі үшін магниттік күшейткіштің мұндай әрекеті қажет. 
Мұны істеу үшін қосымша тоқтың берілуін басқару сипаттамасын ығысу 
орамасына ауыстыру керек. Магниттелген күшейткіш тізбегі 2.33, а суретте 
көрсетілген.  

 
2.33 сурет - Магниттелген магниттік күшейткіш 

а -Ұстанымның электр сұлбасы; б - Шығу сипаттамасы 
 
Күшейткіште екі тұрақты тоқ орамасы бар: wc — Uc тұрақты тұрақты 

кернеу көзінен қуат алатын бастапқы магниттеу орамасы, Wy - басқару 
орамасы. Шығу сипаттамасы 2.33, а суретте көрсетілген.  

Бастапқы магниттелуді енгізу бір уақытта Iy кіші мәндерінің пайдасын 
арттырады, себебі Iy кіші мәндерінің аудандары ең жоғарғы  беріктігі бар 
қисық сызыққа сәйкес келеді. 

Магниттік күшейткіштің пайдасын арттыру үшін үш мүмкіндік 
қолданылады: 

1. жоғары бастапқы магнит өткізгіштігі μн және төмен коэрцитивті 
күші бар арнайы магниттік қорытпалар қолданылады; 

2. егер сіз магниттелу мен құйынды тоқтардағы негізгі шығындарды 
ескермесеңіз, қуат көзінің жиілігін арттырыңыз, онда пайда қуат көзінің 
жиілігіне пропорционалды деп болжауға болады; 

3. шығыс ескерту дабылының бір бөлігі күшейткіштің кірісіне 
қайтарылған кезде оң кері байланысты қолданыңыз. 
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Жүктеме тоғының басқару тоғына тәуелділігі 2.32 б суретте 
көрсетілген. Сипаттама ординат осіне қатысты симметриялы, яғни басқару 
орамасындағы тоқтың бағытына (белгісіне) байланысты емес. Мұндай 
күшейткіштер бейтарап немесе қайтымсыз (бір соққы) деп аталады. 

Бұрын қарастырылған магниттік күшейткіштер басқару тоғының 
бағытын өзгертуге жауап бермейді. Алайда, көптеген жағдайларда RN 
жүктемесіндегі тоқ басқару ескерту дабылының полярлығына байланысты әр 
түрлі жолмен өзгеруі үшін магниттік күшейткіштің мұндай әрекеті қажет. 
Мұны істеу үшін қосымша тоқтың берілуін басқару сипаттамасын ығысу 
орамасына ауыстыру керек. Магниттелген күшейткіш тізбегі 2.33, а суретте 
көрсетілген.  

 
2.33 сурет - Магниттелген магниттік күшейткіш 

а -Ұстанымның электр сұлбасы; б - Шығу сипаттамасы 
 
Күшейткіште екі тұрақты тоқ орамасы бар: wc — Uc тұрақты тұрақты 

кернеу көзінен қуат алатын бастапқы магниттеу орамасы, Wy - басқару 
орамасы. Шығу сипаттамасы 2.33, а суретте көрсетілген.  

Бастапқы магниттелуді енгізу бір уақытта Iy кіші мәндерінің пайдасын 
арттырады, себебі Iy кіші мәндерінің аудандары ең жоғарғы  беріктігі бар 
қисық сызыққа сәйкес келеді. 

Магниттік күшейткіштің пайдасын арттыру үшін үш мүмкіндік 
қолданылады: 

1. жоғары бастапқы магнит өткізгіштігі μн және төмен коэрцитивті 
күші бар арнайы магниттік қорытпалар қолданылады; 

2. егер сіз магниттелу мен құйынды тоқтардағы негізгі шығындарды 
ескермесеңіз, қуат көзінің жиілігін арттырыңыз, онда пайда қуат көзінің 
жиілігіне пропорционалды деп болжауға болады; 

3. шығыс ескерту дабылының бір бөлігі күшейткіштің кірісіне 
қайтарылған кезде оң кері байланысты қолданыңыз. 

  
 

 
2.34 сурет - Оң кері байланысы бар магниттік күшейткіш 

 
Оң кері байланысы бар магниттік күшейткіштің қарапайым 

тізбектерінің бірі 2.34 суретте көрсетілген тізбек.  Күшейткіште екі тұрақты 
тоқ орамасы барwy басқару орамасы және woc кері байланыс орамасы. Кері 
байланыс кернеуі шығыс кернеуінің түзеткішінен келеді (V1-V4 диодтары). 

Iн шығу айнымалы тоқ амплитудасын алу үшінB_ тұрақты магнит 
өрісінің индукциясын жасау керек. Егер бұрын бұл индукция тек wy басқару 
орамасымен жасалса, қазір оның негізгі бөлігі woc кері байланыс 
орамасымен және оның аз ғана бөлігі wy орамасымен жасалады. Яғни, Сізге 
аз Iy басқару тоғы қажет. Сондықтан оң кері байланыс кірісті арттырады. 
Мысалы, кірісті Rш шунт номиналын өзгерту арқылы реттеуге болады. Кері 
байланыс Жеке кері байланыс орамасының арқасында жүзеге асырылатын 
күшейткіштер сыртқы кері байланысы бар күшейткіштер деп аталады. 

Кері байланыс орамасы ретінде жұмыс орамаларын қолдануға болады, 
егер VI, V2 диодтары олармен бір бағытта тоқ өткізетін болса (2.35 сурет). 
Оң жарты циклде тоқ бір ядроның жұмыс орамасы арқылы, ал теріс жарты 
циклде - басқа ядроның орамасы арқылы өтеді. Бұл тоқ тудыратын мұрын 
өрісінің күші басқару орамасының nu кернеуіне сәйкес бағытталған және 
I~шығыс ескерту дабылына пропорционалды. Демек, сыртқы кері байланыс 
орамасы болмаса, мұрын кернеуінің тұрақты компоненті пайда болады. 
Мұндай магниттік күшейткіштер ішкі кері байланысы бар немесе өздігінен 
магниттелген күшейткіштер деп аталады. Мұндай күшейткіште кері 
байланыс коэффициентін реттеу мүмкін емес, бұл олардың қолданылуын 
шектейді. 
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2.35 сурет - Ішкі кері байланысы бар магниттік күшейткіш 

 
Көбінесе кіріс ескерту дабылының полярлығының өзгеруіне жауап 

беретін күшейткіштер қажет. Оң кері байланысы бар екі магниттік 
күшейткішті дифференциалды қосу арқылы реверсивтілікті қамтамасыз етуге 
болады (2.36 сурет). Ол кері байланысы бар екі бірдей қайтымсыз 
күшейткіштерден тұрады (2.34 сурет), басқару орамалары қатарға қосылған. 
Қайтымсыз күшейткіштердің кері байланыс орамалары бір күшейткіште кіріс 
ескерту дабылының бір полярлығында болатындай етіп қосылады. 
 
 

 
2.36 сурет - Дифференциалды магниттік күшейткіш 
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2.35 сурет - Ішкі кері байланысы бар магниттік күшейткіш 

 
Көбінесе кіріс ескерту дабылының полярлығының өзгеруіне жауап 

беретін күшейткіштер қажет. Оң кері байланысы бар екі магниттік 
күшейткішті дифференциалды қосу арқылы реверсивтілікті қамтамасыз етуге 
болады (2.36 сурет). Ол кері байланысы бар екі бірдей қайтымсыз 
күшейткіштерден тұрады (2.34 сурет), басқару орамалары қатарға қосылған. 
Қайтымсыз күшейткіштердің кері байланыс орамалары бір күшейткіште кіріс 
ескерту дабылының бір полярлығында болатындай етіп қосылады. 
 
 

 
2.36 сурет - Дифференциалды магниттік күшейткіш 

 
  

 

Кіріс ескерту дабылының басқа полярлығымен сурет кері өзгереді. Әйтпесе, 
дифференциалды күшейткіштің (екі соққы) жұмысы бұрын 
қарастырылғаннан өзгеше емес. Шығу сипаттамасы 2.37 суретте көрсетілген.  

Төмен қуатты күшейткіштер (500 Вт-қа дейін) әдетте тороидальды 
өзектерде, қуатты күшейткіштер - W-тәрізді тақталарда жасалады. 

 
2.37 сурет- Дифференциалды күшейткіштің шығу сипаттамасы 

 
Магниттік күшейткіш автономды дайын құрылғы түрінде жасалуы 

мүмкін. Бұл жағдайда жеке шассиде орамалары бар өзек, түзеткіштер, кері 
байланыс орамасын айналып өтетін резисторлар, жүктеме бар. Алдыңғы 
панельде айнымалы кернеуді, жүктемені беретін кіріс көзін қосуға арналған 
терминалдар бар. 

Магниттік күшейткіштер-күрделі құрылғылар. Оларды өндірудің 
көптеген операцияларын механикаландыру қиын. Тапшы мыс оларды 
өндіруге жұмсалады. Демек, олардың жоғары құны. Электрондық 
күшейткіштерді өндіру технологиясының қарқынды дамуы олардың 
сипаттамаларының айтарлықтай жақсаруына және құнының төмендеуіне 
әкелді. Алайда, магниттік күшейткіштер электронды түрде алмастырылмады 
және олармен қатар қолданылады. Мұның басты себебі-электронды 
күшейткіштердің өте төмен жиіліктерде нашар жұмыс істеуі. 

Автоматика, телемеханика және өлшеу техникасында бірнеше 
милливольтті құрайтын ЭМӨ шығаратын сезбектер жиі қолданылады. 
Мұндай сезбектер, мысалы, термопаралар. Платина-платинородиялық 
термопара өлшенетін температура бір градусқа өзгерген кезде термо - ЭМӨ 
шамасын 0,0064 мВ-ға өзгертеді. Мұндай кернеуді электронды 
күшейткішпен күшейту тұрақты тоқ күшейткіштерінің үлкен 
тұрақсыздығына байланысты мүмкін емес (нөлдік ауытқу). Магниттік 
күшейткіш өте тұрақты жұмыс істейді және оның көмегімен кернеуді жетек 
қозғалтқышын қосу үшін жеткілікті деңгейге дейін күшейтуге болады немесе 
кіріс ескерту дабылының тұрақты тоғын күшейтілген айнымалы тоққа 
айналдыру арқылы оны тұрақты айнымалы тоқ күшейткішінің кірісіне беруге 
болады. [12] 



140
  

 

Қосымша  
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Қосымша  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

Тәжірибелік жұмыс 
 
Тоқтың механикалық және электрлік релесінің сипаттамаларын зерттеу 

және салыстыру. 
Жұмыстың мақсаты: тоқтың механикалық және электрлік релесінің 

сипаттамаларын зерттеу және салыстыру. 
Теориялық мәліметтер 
Тұрақты тоқтың электромагниттік релелері оң қасиеттерге ие, аралық, 

уақыт, ең жоғарғы  тоқ, минималды кернеу релесі ретінде кеңінен 
қолданылады. 

Электромагниттік реле үш негізгі бөліктен тұрады: байланыс жүйесі 
(байланыс серіппелері нейзильбер материалынан жасалған), магниттік тізбек 
(мойынтірек, өзек, жұмсақ болаттан жасалған арматура) және орамалар 
(шарғылар). Магниттік тізбек өзек, зәкір, мойынтірек және зәкір мен өзек 
арасындағы ауа саңылауынан тұрады. 

Электромагниттік реленің қарапайым сұлбасы: 1 – шарғы; 2 – 
ферромагниттік өзек; 3 – жылжымалы зәкір; 4 – бекітілген контактілер; 5 – 
негіз; 6-серіппе. 

 
1 сурет - Қарапайым электромагниттік реле сұлбасы 

 
Реле жұмысының ерекшеліктері реле әрекетінің уақыт 

диаграммасындағы кезеңдерді көрсетеді. 

 
2 сурет -Қашықтан басқару релесі 
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3 сурет - Тұрақты тоқ релесінің уақыт кестесі 

 
Реле жұмысын қарастыру кезінде төрт кезең бөлінеді: 
I кезең-реленің іске қосылуы. Бұл кезеңнің ұзақтығы-толық іске қосылу 

уақыты, яғни реле шарғысына кернеу берілген сәттен контактілердің сенімді 
тұйықталу сәтіне дейінгі уақыт аралығы (А нүктесі); - зәкір қозғалысы 
басталатын оталу тоғы; - тоқ мәніне жететін уақыт (А нүктесі), яғни зәкір 
қозғалысының басталуына сәйкес келетін аралық; - реле іске қосылатын тоқ; 
- іске қосылған кезде зәкірдің қозғалу уақыты.𝐭𝐭ср𝐈𝐈тр𝐭𝐭тр𝐈𝐈тр𝐈𝐈ср𝐭𝐭дв  Осылайша, 
зәкір қозғалысының аяқталуына сәйкес келетін толық жұмыс уақыты 
.𝐭𝐭ср = 𝐭𝐭тр + 𝐭𝐭дв 

II кезең-реле жұмысы ( 𝐭𝐭раб - реленің жұмыс уақыты). Реле іске 
қосылғаннан кейін, ормадағы тоқ белгіленген мәнге жеткенге дейін ұлғая 
бастайды (АВ учаскесі). АВ учаскесі реле шайқалған кезде зәкірдің дірілін 
болдырмайтын зәкірдің өзекке сенімді тартылуын қамтамасыз ету үшін 
қажет. Кейіннен реле орамасындағы тоқ өзгеріссіз қалады. Тұрақты тоқтың 
іске қосу тоғына қатынасы реленің іске қосылу қорының коэффициенті деп 
аталады, яғни реле жұмысының сенімділігін көрсетеді:𝐈𝐈уст𝐈𝐈ср𝐊𝐊зап𝐊𝐊зап𝐊𝐊зап =
𝐈𝐈уст
𝐈𝐈ср

= 𝟏𝟏,𝟓𝟓…𝟐𝟐. 
Шамасы релені қыздыру шарттары бойынша реле орманы үшін рұқсат 

етілген мәннен аспауы керек𝐈𝐈уст 
III кезең – реле түсірімі. Бұл кезең ескерту дабыл беру тоқтатылған 

сәттен басталады (С нүктесі) және реле орамасындағы тоқ мәнге дейін 
төмендеген сәтке дейін жалғасады (D нүктесі – реленің басқарылатын 
тізбекке әсерін тоқтату)𝐈𝐈от Бұл жағдайда түсірім кезіндегі оталу уақыты және 
қозғалу уақыты ерекшеленеді 𝐭𝐭тр𝐭𝐭дв 

Түсірім уақыты – релені түсіру кезіндегі зәкірдің қозғала бастағанға 
дейінгі уақыты; - зәкірдің қозғалу ұзақтығы.𝐭𝐭от = 𝐭𝐭тр + 𝐭𝐭дв𝐭𝐭тр − 𝐭𝐭дв  Түсірім 
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3 сурет - Тұрақты тоқ релесінің уақыт кестесі 

 
Реле жұмысын қарастыру кезінде төрт кезең бөлінеді: 
I кезең-реленің іске қосылуы. Бұл кезеңнің ұзақтығы-толық іске қосылу 

уақыты, яғни реле шарғысына кернеу берілген сәттен контактілердің сенімді 
тұйықталу сәтіне дейінгі уақыт аралығы (А нүктесі); - зәкір қозғалысы 
басталатын оталу тоғы; - тоқ мәніне жететін уақыт (А нүктесі), яғни зәкір 
қозғалысының басталуына сәйкес келетін аралық; - реле іске қосылатын тоқ; 
- іске қосылған кезде зәкірдің қозғалу уақыты.𝐭𝐭ср𝐈𝐈тр𝐭𝐭тр𝐈𝐈тр𝐈𝐈ср𝐭𝐭дв  Осылайша, 
зәкір қозғалысының аяқталуына сәйкес келетін толық жұмыс уақыты 
.𝐭𝐭ср = 𝐭𝐭тр + 𝐭𝐭дв 

II кезең-реле жұмысы ( 𝐭𝐭раб - реленің жұмыс уақыты). Реле іске 
қосылғаннан кейін, ормадағы тоқ белгіленген мәнге жеткенге дейін ұлғая 
бастайды (АВ учаскесі). АВ учаскесі реле шайқалған кезде зәкірдің дірілін 
болдырмайтын зәкірдің өзекке сенімді тартылуын қамтамасыз ету үшін 
қажет. Кейіннен реле орамасындағы тоқ өзгеріссіз қалады. Тұрақты тоқтың 
іске қосу тоғына қатынасы реленің іске қосылу қорының коэффициенті деп 
аталады, яғни реле жұмысының сенімділігін көрсетеді:𝐈𝐈уст𝐈𝐈ср𝐊𝐊зап𝐊𝐊зап𝐊𝐊зап =
𝐈𝐈уст
𝐈𝐈ср

= 𝟏𝟏,𝟓𝟓…𝟐𝟐. 
Шамасы релені қыздыру шарттары бойынша реле орманы үшін рұқсат 

етілген мәннен аспауы керек𝐈𝐈уст 
III кезең – реле түсірімі. Бұл кезең ескерту дабыл беру тоқтатылған 

сәттен басталады (С нүктесі) және реле орамасындағы тоқ мәнге дейін 
төмендеген сәтке дейін жалғасады (D нүктесі – реленің басқарылатын 
тізбекке әсерін тоқтату)𝐈𝐈от Бұл жағдайда түсірім кезіндегі оталу уақыты және 
қозғалу уақыты ерекшеленеді 𝐭𝐭тр𝐭𝐭дв 

Түсірім уақыты – релені түсіру кезіндегі зәкірдің қозғала бастағанға 
дейінгі уақыты; - зәкірдің қозғалу ұзақтығы.𝐭𝐭от = 𝐭𝐭тр + 𝐭𝐭дв𝐭𝐭тр − 𝐭𝐭дв  Түсірім 

  
 

тоғының іске қосу тоғына қатынасы қайтару коэффициенті деп аталады:𝐊𝐊в =
𝐈𝐈от
𝐈𝐈ср

< 𝟏𝟏 (𝟎𝟎,𝟒𝟒…𝟎𝟎,𝟖𝟖). 

IV кезең-реле тыныштығы-реле контактілері ашылған сәттен бастап (D 
нүктесі) оның орамасына жаңа ескерту дабыл түскен сәтке дейінгі уақыт 
аралығы. Басқару ескерту дабылдары бір-бірінен жылдам өткен кезде реленің 
жұмысы іске қосылудың ең жоғарғы  бөлігімен сипатталады (уақыт 
бірлігіндегі реленің іске қосылу саны). 

 

 
4 сурет -РТ-40 

 
Электрондық реле желідегі электр тоғының шарқы өлшемдерін 

басқаруға және команданы атқарушы элементтерге беруге арналған. 
Жабдықты шамадан тыс жүктемелерден қорғауды қамтамасыз етеді, сондай-
ақ оны тексеру қажеттілігі туралы ескерту дабыл береді. Бақыланатын тоқ 
мәндерінің кең диапазоны 1,6-дан 16а-ға дейін. 

Кернеуі 250 В (AC-1) немесе кернеуі 24 В дейінгі Тұрақты тоқтың 
басқару тізбектерінде қолданылады. Реле коммутациялық құрылғылар болып 
табылады және электр тізбектері мен басқару тізбектері арасында 
гальваникалық шешуге және басқару командаларын атқарушы элементтерге 
беруге арналған. 

 
5 сурет - ORI-01 тоқ релесі 
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1-кесте. Техникалық сипаттамалары 

Қуат кернеуі 24-240 В AC / 24 В В 

Қуатты тұтыну AC 0,09 - 3 ВА / DC 0,05-1,5 Вт 
Қуат кернеуінің жиілік диапазоны 50/60 ± 0,2 Гц 
Байланыс тобының номиналды кернеуі 250В АС / 24 DC В 
Механикалық тозуға төзімділік 10^7 цикл 

Электрлік тозуға төзімділік 10^6 цикл 
Пайдалану температурасы -20-дан + 55 °C-қа дейін 
Қорғау дәрежесі IP беткі тақтасы IP40 

IP терминалын қорғау дәрежесі IP20 
 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Орнатуға кернеу беріңіз. 
2. Релелік амперметрді орамалардың қуат тізбегіне қосыңыз. 
3. КК1 және КК2 ауыстырып қосқышын 1 қалыпқа қою керек. 
4. Баяу арттыра отырып, қоректену көзінің кернеуі, түсіндірудің қандай 

шамдар (L1, L2) отқа оранды бірінші және жазу, оның мәні, клирингтік 
көрсеткіштерді амперметр. Екінші шамның мәнін бекітіңіз. Кестеге𝐈𝐈ср жазу 
Кернеуді баяу төмендету L1, L2 шамдарын сөндіруге қол жеткізу. Шам 
сөнген кезде амперметрден босату тоғын ( 𝐈𝐈отп ) жазамыз. Сипатталған 
тәжірибе орташа тоқ тоғын және орташа босату тоғын анықтау үшін үш рет 
қайталанады. 

 
6 сурет - Орнату сұлбасы 
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1-кесте. Техникалық сипаттамалары 

Қуат кернеуі 24-240 В AC / 24 В В 

Қуатты тұтыну AC 0,09 - 3 ВА / DC 0,05-1,5 Вт 
Қуат кернеуінің жиілік диапазоны 50/60 ± 0,2 Гц 
Байланыс тобының номиналды кернеуі 250В АС / 24 DC В 
Механикалық тозуға төзімділік 10^7 цикл 

Электрлік тозуға төзімділік 10^6 цикл 
Пайдалану температурасы -20-дан + 55 °C-қа дейін 
Қорғау дәрежесі IP беткі тақтасы IP40 

IP терминалын қорғау дәрежесі IP20 
 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Орнатуға кернеу беріңіз. 
2. Релелік амперметрді орамалардың қуат тізбегіне қосыңыз. 
3. КК1 және КК2 ауыстырып қосқышын 1 қалыпқа қою керек. 
4. Баяу арттыра отырып, қоректену көзінің кернеуі, түсіндірудің қандай 

шамдар (L1, L2) отқа оранды бірінші және жазу, оның мәні, клирингтік 
көрсеткіштерді амперметр. Екінші шамның мәнін бекітіңіз. Кестеге𝐈𝐈ср жазу 
Кернеуді баяу төмендету L1, L2 шамдарын сөндіруге қол жеткізу. Шам 
сөнген кезде амперметрден босату тоғын ( 𝐈𝐈отп ) жазамыз. Сипатталған 
тәжірибе орташа тоқ тоғын және орташа босату тоғын анықтау үшін үш рет 
қайталанады. 

 
6 сурет - Орнату сұлбасы 

  
 

2-кесте. 
№ реле  Тәжірибе №  Іске қосу тоғы Тоқ отпускания 
КК1 1   

2   
3   
Орташа мән   

КК2 1   
2   
3   
Орташа мән   

Тапсырма 
1. Зерттелетін қондырғының сызбасын сызыңыз. 
2. Өлшеу және есептеу нәтижелері бар кестені толтырыңыз. 
3. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Электрондық тоқ релесінің мақсатын сипаттаңыз. 
2. Тұрақты тоқтың электромагниттік релесінің мақсатын сипаттаңыз. 
3. Тұрақты тоқ релесінің уақыт кестесін сызыңыз және түсіндіріңіз. 
4. ORI - 01 тұтыну қуаты қандай? 
5. Құрамдас бөліктерді көрсете отырып, электромагниттік реле 
сызбасын сызыңыз. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Өндіріс үдерісі дегеніміз не? 
2. Автоматтандырудың теориялық негізі қандай? 
3. Қазіргі заманғы автоматты басқару жүйелері қандай жүйелерге 

бөлінеді? 
4. Автоматты басқару жүйесі қандай компоненттерден тұрады? 
5. Автоматты басқару жүйесінің сұлбасын сипаттаңыз? 
6. Автоматтандырылған басқару жүйесінің мақсаттарын сипаттаңыз? 
7. Радиалды автоматтандырылған басқару жүйесінің 

артықшылықтарын көрсетіңіз? 
8. Потенциометриялық сезбектердің жұмыс істеу қағидатын 
сипаттаңыз? 
9. Термоэлектрлік сезбектердің кемшіліктерін көрсетіңіз? 
10. Релелік қосқыштардың артықшылықтарын көрсетіңіз? 
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Қысқаша қорытынды  
Бұл модульде өндірістік үдерістер және оларға автоматтандырылған 

басқару жүйелерін енгізу қарастырылған. Автоматтандырудың адам өміріне 
әсері. Автоматты бақылау, басқару, реттеу жүйелерінің құрылымдық 
сұлбалары сипатталған. Автоматты басқару жүйелерінің негізгі функциялары 
және коммутациялық, атқарушы құрылғылардың жұмысы ұсынылған. 
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3-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ 
ҚАҒИДАТЫН МЕҢГЕРУ 

 
Модульге қысқаша шолу 
Бұл ПМ 12 модульі  ауыл шаруашылығындағы технологиялық 

автоматтандырылған жабдықтың жұмыс істеу ұстанымын анықтау үшін 
қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды. 

 

 
 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар ауыл 
шаруашылығындағы автоматты басқару теориясының негіздері, ауыл 
шаруашылығы машиналарындағы технологиялық үдерістер, басқару 
қағидалары, басқару міндеттерінің иерархиясы және ауыл шаруашылығы 
машиналарын автоматтандыру деңгейі бойынша дағдылар мен білім алады. 
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3.1. Ауыл шаруашылығы машиналарын автоматтандыру 
Тракторлар мен өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы машиналарына 

арналған автопилоттар-бұл механизатордың араласуынсыз жоғары дәлдікпен 
ауыл шаруашылығы техникасын автоматты түрде жүргізуге арналған 
жүйелер. 

 

 
3.1 сурет - Ауыл шаруашылығы техникасының автоматты жүргізу жүйесінің 

негізгі элементтері 
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3.1. Ауыл шаруашылығы машиналарын автоматтандыру 
Тракторлар мен өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы машиналарына 

арналған автопилоттар-бұл механизатордың араласуынсыз жоғары дәлдікпен 
ауыл шаруашылығы техникасын автоматты түрде жүргізуге арналған 
жүйелер. 

 

 
3.1 сурет - Ауыл шаруашылығы техникасының автоматты жүргізу жүйесінің 

негізгі элементтері 
 

  
 

Жоғары дәлдікті талап ететін технологиялық операцияларды орындау 
кезінде механизаторға ауысым бойы қажетті жылдамдықпен жұмыс істеу өте 
қиын. Осындай мәселелерді шешу үшін ауыл шаруашылығы техникасына 
арналған автопилоттар кеңінен қолданылады. Бұл жүйелерді қолдану Еңбек 
өнімділігі мен тиімділігін арттыруға, шығын материалдарының құнын 
төмендетуге, түйісу жолағын (техниканың екі өткелі арасындағы жолақ) 
қысқартуға мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылығы техникасын автоматты түрде жүргізу жүйелерінің 
екі негізгі түрін ажыратуға болады: 

- әр түрлі типтегі бұру құрылғыларын қолдана отырып, трактордың 
траекториясына әсер ететін механикалық типтегі автопилоттар. 

- бұру құрылғылары бұру тұтқасы дөңгелегімен механикалық 
байланысты және оның айналуын алгоритмге сәйкес жүзеге асырады, бұл 
трактордың берілген бағытта қозғалуын қамтамасыз етеді. Салыстырмалы 
түрде арзан және кез-келген жабдыққа орнатуға болады. Бұру құрылғысымен 
жұмыс істеу кезінде механизатор жолдағы кедергілерді қадағалап, бұрылу 
қажет болған кезде қатардың соңында басқаруы керек; 

- трактордың гидравликалық жүйесіне байланысты доңғалақтардың 
айналуын басқаратын құрылғылар арқылы қозғалыс траекториясына әсер 
ететін гидравликалық типтегі автопилоттар. Қымбат және технологиялық 
шешім, алайда жұмыс кезінде дәлдікті қамтамасыз етеді. Қолмен басқару 
бұғатталмайды және жоғары басымдыққа ие. Машина-трактор агрегатының 
қалыпты жұмыс істеуі үшін жердің тегіс емес учаскелерінде горизонттың 
гироскопиялық сезбектері бар. Гидравликалық басқару блоктарының 
ауыспалы қосылыстарының кең таңдауын ескере отырып, жүйені кез-келген 
заманауи тракторға орнатуға болады. 

Ауыл шаруашылығы техникасын автоматты жүргізу жүйелері. 
Отандық нарықта ауыл шаруашылығы техникасын жүргізу жүйелерін 

мынадай компаниялар ұсынады: 
- John Deere компаниясының автопилоты-Greenstar Autotrac 

(гидравликалық немесе механикалық автопилот); 
- CLAAS Systems автопилоттары-GPS PILOT жер серіктік жүйесі, Laser 

PILOT электрооптикалық жүйесі, auto PILOT электромеханикалық жүйесі; 
- Leica автопилоттары-mojoGLIDE, mojoRTK және mojoiRTK + 

QuickSteer, Mojo3D QuickSteer басқару құрылғысы бар; 

 
3.2 сурет - Leica mojoGLIDE ауыл шаруашылығы техникасын 

автоматты түрде жүргізу жүйесін басқару блогы 
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- CLAAS Systems автопилоттары-GPS PILOT жер серіктік жүйесі, Laser 

PILOT электрооптикалық жүйесі, auto PILOT электромеханикалық жүйесі; 
– Trimble компаниясының автопилоттары-Trimble EZ-Steer 

(механикалық автопилот), Trimble AgGPS Autopilot (гидравликалық 
автопилот), Trimble; 

- TeeJet компаниясының автопилоттары-FieldPilot, Voyager, Matrix 
(гидравликалық автопилоттар); 

 
 

3.3 сурет - Комбайнның дестелегішіне орнатылған CLAAS Laser PILOT Ауыл 
шаруашылығы техникасын автоматты түрде жүргізу жүйесінің оптикалық 

сезбегі 

 
3.4 сурет - Trimble AgGPS Autopilot ауыл шаруашылығы техникасын 

автоматты түрде жүргізу жүйесінің негізгі элементтері 
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3.3 сурет - Комбайнның дестелегішіне орнатылған CLAAS Laser PILOT Ауыл 
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3.4 сурет - Trimble AgGPS Autopilot ауыл шаруашылығы техникасын 

автоматты түрде жүргізу жүйесінің негізгі элементтері 
  

 

 

 
3.5 сурет - TeeJet FieldPilot 220 ауыл шаруашылығы техникасын автоматты 

түрде жүргізу жүйесінің негізгі элементтері 
 

 
3.6 сурет - John Deere-Greenstar Autotrac Автоматты жүргізу жүйесінің 

басқару элементтері 
 

Дәстүр бойынша, мұндай жүйелер келесі негізгі компоненттерді 
қамтиды: 

1. Автопилотты басқару блогы (навигациялық бақылағыш), 
трактордың немесе ауыл шаруашылығы машинасының орналасқан жерін 
анықтайтын және оның қозғалысын басқаруға бұйрық беретін жүйенің миы. 
Базалық бекетері (станция) мен RTK (Real Time Kinematic) технологиясын 
қолданумен дифференциалды режимде жұмыс істеуге болады. 
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3.7 сурет - Leica mojoGLIDE автопилоты. Трактордың кабинасында 

сыртқы түрі және орнату мысалы 
2. Жер серіктік ескерту дабылдарды алуға арналған антенналар 

және базалық бекетер. 

 
3.8 сурет - Жер серіктік ескерту дабылдарды қабылдайтын 

антенналардың сыртқы түрі және оларды орнату үлгісі (көлденең) 
 
 

 
3.9 сурет - Leica mojo RTK базалық бекеті-қарапайым, автономды 

базалық RTK бекеті (сол жақта), ықшам базалық HD базалық бекеті (оң 
жақта) 

 
3. Автоматты басқару жүйелері ("механикалық" типтегі 

автопилоттар үшін). Бұл тракторға және бұру тұтқасы дөңгелегімен 
басқарылатын басқа техникаға автопилот салуға мүмкіндік беретін 
құрылғылар. GPS қабылдағышындағы ақпаратқа сәйкес, құрылғы дұрыс 
бағытты сақтау үшін бұру дөңгелегін бұрайды. Құрылғы қымбат 
гидравликалық автопилоттарды ауыстырады және 2..30 см дәлдігін сақтауға 
мүмкіндік береді. Мұндай құрылғылардың атауында әдетте ағылшын тілінен 
аударғанда "Steer" (Жылдам Steer, EZ-Steer, Smart Steer) сөзі бар: бұруды 
басқару, басқару, жүргізу. 
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3.10 сурет – "Механикалық" автопилоттарға арналған бұру 
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Мұндай құрылғыларды пайдалану тәжірибесінен, оның ішінде отандық 

ауыл шаруашылығы техникасында, келесі қорытынды жасауға 
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- Автоматты бұру жүйесін тек толық жарамды және реттелген бұру 
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айтарлықтай қарсылықты сезінеді, бұл механизатордың басқаруды өз 
мойнына алу әрекетінен туындаған деп санайды. Бұл жағдайда автоматты 
басқару жүйесі жай өшеді. 

4. Трактордың гидрожүйесіне арналған жабдықтар жиынтығы 
("гидравликалық" типті автопилоттар үшін). 

Көлік құралын басқару оның гидравликалық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады. Атқарушы органдарға басқару командалары жүйенің 
бақылауштарында қалыптасады. Бақылауш (контроллер) үш осьте айналу 
және үдеу сезбектерімен жабдықталған. GPS қабылдағыштан және 
кіріктірілген сезбектерден деректерді өңдеу арқылы бақылаушмен 
машинаның бұрылу механизмін басқарады. Жүйенің атқарушы органы-
трактордың гидрожүйесіне тікелей енетін басқару электрогидравликалық 
клапаны. Бақылауштан пәрмендер алу арқылы клапан трактордың айналмалы 
механизмін автоматты түрде басқарады. Май магистральдарын қосу 
қосымша шлангілермен және фитингтермен жүргізіледі. Кері байланыс үшін 



154
  

 

гироскопиялық немесе Потенциометриялық доңғалақ сезбегі қолданылады. 
Дөңгелектердің бұрышы туралы ақпарат басқару командаларын нақтылау 
үшін қолданылады. 

4. Сонымен қатар, GPS / ГЛОНАСС ескерту дабылдары негізінде 
жұмыс істейтін жүйелердің орнына ауыл шаруашылығы техникаларын 
бұрын жасалған қатарларға сәйкес автоматты түрде жүргізуге мүмкіндік 
беретін жүйелерді қолдануға болады. Бұл ретте жаһандық позициялау жүйесі 
пайдаланылмайды. Жүйе екі камераның көмегімен микрорельефтің үш 
өлшемді суретін салады және бұрын жасалған жолдар бойымен 
гидравликалық жүйеге командалар бере отырып, техниканы бағыттайды. 
Дәлдік-3..5 см. Мұндай жүйелердің мысалдары CLAAS Laser Pilot деп аталуы 
керек (Claas CAM Pilot қараңыз).[1] 

 
 

3.11 сурет - Трактордың алдыңғы жағындағы ілінісу салмағын 
арттыруға арналған жүктемелерге орнатылған Claas CAM PILOT жүйесінің 

электро-оптикалық сезбегі 

 
 

3.12 сурет - EYE-DRIVE (CAM PILOT) оптикалық сезбегі бар 
автопилот 
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Ауыл шаруашылығы техникасына арналған параллель жүргізу 
жүйелері. 

Параллель жүргізу жүйелері ең алдымен өріс шегінде берілген бағыт 
бойынша ауыл шаруашылығы техникасын жоғары дәлдікпен жүргізу үшін 
арналған. 

Олардың көмегімен келесі мәселелерді шешуге болады: 
- тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау құралдарын, тұқымдарды, 

отынды және басқа да өндіріс құралдарын екі рет өңдеу жолағының енін 
қысқарту арқылы үнемдеу (техниканың екі аралас өтпесі арасындағы жолақ); 

- шаруашылықта бар ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану 
қарқындылығының (түнгі ауысымда, тұманда немесе түтінде жоғары сапалы 
жұмыс істеу мүмкіндігі пайда болады) және еңбек өнімділігінің артуы; 

- аспаптар бойынша қатар жүргізу технологиялық операциялардың 
орындалу сапасы мен жеделдігін жақсартуға мүмкіндік береді; 

- механизатордың шаршауы төмендейді. 
Параллель жүргізу жүйелерін үш сыныпқа бөлуге болады: 
1. Автопилоттарға дейін жаңғырту мүмкіндігі жоқ жүйелер; 
2. Бұру құрылғысын орнатқанға дейін жаңғырту мүмкіндігі бар 

жүйелер ("Steer”); 
3. Автоматты жүргізу жүйелеріне (автопилоттарға) дейін толыққанды 

жаңғырту мүмкіндігі бар жүйелер. 
Параллель жүргізу жүйелерінің негізгі элементтері: 
- курс көрсеткіші (жүйені конфигурациялау, антенна қабылдаған жер 

серіктік ескерту дабылдарды декодтау, деректерді өңдеу, курс көрсеткішін 
шығару үшін қажет). Курс көрсеткіші сұйық кристалды экранмен 
жабдықталуы немесе жарықдиодты индикаторлардың көмегімен курсты 
(курстан ауытқу) көрсетуі мүмкін. Жалпы алғанда, курсты көрсету әдісі 
шешуші мәнге ие емес, бірақ сұйық кристалды экрандармен жабдықталған 
құрылғылар, әдетте, әртүрлі пайдалы қосымша мүмкіндіктерге ие және 
қабылдау үшін ыңғайлы; 

- жер серіктік навигациялық ескерту дабылдарды қабылдағыш. Қазіргі 
уақытта GPS/ГЛОНАСС қабылдағыштары ескерту дабылды қабылдауға 
арналған көптеген арналары бар екі навигациялық жүйенің ескерту 
дабылдарымен жұмыс істеуге арналған. 

Параллель жүргізу жүйесі келесідей жұмыс істейді: 
- электронды маркер орнатылады (курс көрсеткіш); 
- машина-трактор агрегаты өріске шығады; 
- параллель жүргізу жүйесі қосылады; 
- тракторға орнатылған агрегаттың қармау ені белгіленеді; 
- электрондық маркер жер серіктерден алынған ескерту дабылдарға 

негізделген Машина-трактор қондырғысының орналасқан жерін анықтайды. 
Әдетте, ескерту дабылдың күйі индикаторларды көрсетеді: қызыл-
орналасқан жерді анықтау үшін ақпараттың жеткіліксіздігін сипаттайды, 
сары-құрылғы навигациялық жүйемен дифференциалды түзетусіз берілген 



156
  

 

дәлдікпен жұмыс істейді, жасыл – құрылғының жұмысында дифференциалды 
түзету ескеріледі. Индикатор пайда болғаннан кейін параллель жүргізу 
жүйесі жұмысқа дайын; 

- механизатор қозғалыстың (өңдеудің) басталу нүктесін бекітеді; 
- гонның соңына дейін жүріп өткен немесе қозғалыстың басталу 

нүктесінен кемінде 30 метр қашықтыққа кеткен кезде механизатор 
қозғалыстың аяқталу нүктесін белгілейді; 

- параллель жүргізу жүйесінің компьютері осы екі нүктені 
байланыстыратын жадта сызық салады. Электрондық маркер орналасқан 
жері, қондырғының ені және есептелген шамалар мен машинаның берілген 
бағыттан ауытқу бағыттары туралы мәліметтер негізінде қондырғының қамту 
енінің қашықтығындағы негізгі сызыққа параллель маршруттар жасайды. 
Маршруттар түзу де, қисық та болуы мүмкін; 

- механизатор өрісті жарықдиодты индикаторларға немесе дисплейде 
көрсетілген өріс картасына назар аудара отырып өңдей алады, онда 
трактордың бағыты мен курс көрсеткішімен белгіленген бағыттан ауытқу 
мөлшері де жазылады; 

- нақты уақыт режимінде дисплейде машина-трактор агрегатының 
қозғалысын ескере отырып, электрондық карта қайта жасалады, оның қазіргі 
жағдайы орталықта қандай да бір шартты белгімен көрсетіледі 

- карта терезелері, қажетті деректерді бекіту, қосымша сипаттамаларды 
көрсету; 

- жоғарыда аталған барлық "кеңестер" механизаторға - жолдың дұрыс 
өтуі үшін бұру дөңгелегін қай бағытта және қанша бұруға болатындығын 
көрсетеді. 

Ішкі нарықтағы ауыл шаруашылығы техникаларын параллель жүргізу 
жүйелері кейбір жетекші модельдермен ұсынылған. 

Outback S-Lite-Outback маркалы параллель жүргізу жүйелерінің 
желісіндегі негізгі құрылғы. Ол кез-келген машинаға орнатылады, интуитивті 
және қабылдауға ыңғайлы интерфейсі бар. Жүйені дамыту және онымен 
жұмыс істеу үшін арнайы теориялық дайындық қажет емес. Параллель 
немесе контурлық жүргізу режимдерін таңдау, тоқтаған жерден қозғалысты 
жалғастыру, өрістің ауданын есептеу мүмкіндігі бар. 

 
3.13 сурет - Outback s-Lite параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы 
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- карта терезелері, қажетті деректерді бекіту, қосымша сипаттамаларды 
көрсету; 

- жоғарыда аталған барлық "кеңестер" механизаторға - жолдың дұрыс 
өтуі үшін бұру дөңгелегін қай бағытта және қанша бұруға болатындығын 
көрсетеді. 

Ішкі нарықтағы ауыл шаруашылығы техникаларын параллель жүргізу 
жүйелері кейбір жетекші модельдермен ұсынылған. 

Outback S-Lite-Outback маркалы параллель жүргізу жүйелерінің 
желісіндегі негізгі құрылғы. Ол кез-келген машинаға орнатылады, интуитивті 
және қабылдауға ыңғайлы интерфейсі бар. Жүйені дамыту және онымен 
жұмыс істеу үшін арнайы теориялық дайындық қажет емес. Параллель 
немесе контурлық жүргізу режимдерін таңдау, тоқтаған жерден қозғалысты 
жалғастыру, өрістің ауданын есептеу мүмкіндігі бар. 

 
3.13 сурет - Outback s-Lite параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы 

  
 

Жүйе келесі жүргізу нұсқаларын қолдайды: бірінші қатардың басында 
және соңында екі нүктемен белгіленген базалық сызыққа параллель түзу 
қатарлар; қисық сызықты қатарлар, бұл ретте әрбір келесі қатар алдыңғы 
қатарды қайталайды; өріс контуры бойынша бұрылу аймақтарын алдын ала 
өңдеумен біріктірілген, кейіннен параллель түзу қатарлармен өңделеді. 
Outback S-Lite жүйесін жүргізудің ең жоғарғы  дәлдігі 10-15 см құрайды (e-
Dif тегін дифференциалды түзету технологиясын қолдануды ескере отырып). 

Outback S2-бұл автопилотпен жұмыс істеуге бағытталған Outback S-
Lite-ге қарағанда функционалды түрде жетілдірілген жүйе (мысалы, e-Drive). 
Базалық бекетімен (RTK, Baseline HD) жұмыс істеу кезінде жүргізу дәлдігі 1-
3 см жетеді. Жүйе WAAS және e - Dif дифференциалды түзетулерін қолдана 
алады. 

 
3.14 сурет -Outback S2 параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы 

 
Outback S3-Outback S2 жүйесінің функционалын және кіріктірілген 

DGPS қабылдағышы бар түсті сезбеклық дисплейді біріктіретін Outback 
параллель жүргізу жүйелерінің флагмандарының бірі. Жүйе жоғары дәлдікке 
ие дисплейде көрсетілген өрісті үш өлшемді кескінге түрлендіру, бұл 
механизаторға көрші қатарларға қатысты техниканың орналасқан жері 
туралы дәлірек түсінік береді. E-Dif және Omnistar дифференциалды 
түзетулерін қолдау 5...10 см жүргізу дәлдігіне қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. BaseLine HD базалық бекетін пайдалану кезінде жүргізу дәлдігі 1...2 
см жетеді. Жүйе автопилотпен жұмыс істеуге бағытталған, eye-DRIVE 
оптикалық сезбегін қосуға мүмкіндік береді. Қолданылуы мүмкін кезде 
өсіру, вспашке, шешті жаздық және күздік, бүрку, разбрасывании 
тыңайтқыштар. Кіріктірілген бұрыштық өтемақы модульі  беткейлерде және 
тегіс емес ландшафт жағдайында қозғалыс кезінде жүргізу дәлдігін сақтауға 
мүмкіндік береді. Патенттелген DGPS e-Dif түзетулерінің көмегімен жүйенің 
өзі ескерту дабылдың қателігін есептейді, түзетуді енгізеді және ақылы 
дифференциалды түзетулермен (Omnistar VBS, Omnistar HP/XP, SF2) 
салыстырылатын және тіпті егістік дақылдарда қолдануға болатын жүргізу 
дәлдігін қамтамасыз етеді. Бұл Outback жүйелерін параллель жүргізудің 
басқа ұқсас құрылғыларынан ерекшелендіреді. 
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3.15 сурет -Outback S3 параллель жүргізу жүйесінің негізгі 

блогы 
 
Outback Sts (S touch screen) – бұл Outback параллель жүргізу 

жүйелерінің соңғы қосылуы. Кеңінен сатылатын Outback S2-нің ең танымал 
мүмкіндіктерін Достық UI және Outback S3 сезбеклы экранымен біріктіре 
отырып, Outback Sts өте қарапайым жұмыс істейтін біртұтас өнімді шешімді 
ұсынады. 

Outback Sts GPS деректерін және жүргізілетін жұмыстар бойынша 
нақты ақпаратты пайдаланатын үлкен ажыратымдылығы жоғары түрлі-түсті 
сенсорлы дисплеймен жабдықталған. Онда жеңіл қондырмалар жиынтығы 
және бағыттарды орнату және өзгерту мүмкіндігі бар. Жүйе периметрлерді 
орнату, қону алаңдарын орнату, шаблондар жасау және орындалатын қону 
түрі, желдің бағыты және температура сияқты жұмыс туралы нақты 
ақпаратты жазуды қоса алғанда, жұмысты басқарудың көптеген нұсқаларын 
ұсынады. Бұл ақпараттың барлығын ішкі жадта сақтауға немесе USB порты 
арқылы беруге болады. 

Жүйе басқа құрылғылармен жұмыс істеу және кеңейту мүмкіндігімен 
жасалған. Outback STS функционалдығы Outback eDrive автопилотының 
көмегімен кеңейтіледі, сонымен қатар қабаттасулар мен өтпелерді азайту 
үшін Outback AutoMate - бүріккіш секцияларын автоматты басқару 
жүйесімен жұмыс істеуге болады. 

 
3.16 сурет -Outback Sts параллель жүргізу жүйесінің негізгі 

блогы 
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3.15 сурет -Outback S3 параллель жүргізу жүйесінің негізгі 

блогы 
 
Outback Sts (S touch screen) – бұл Outback параллель жүргізу 

жүйелерінің соңғы қосылуы. Кеңінен сатылатын Outback S2-нің ең танымал 
мүмкіндіктерін Достық UI және Outback S3 сезбеклы экранымен біріктіре 
отырып, Outback Sts өте қарапайым жұмыс істейтін біртұтас өнімді шешімді 
ұсынады. 

Outback Sts GPS деректерін және жүргізілетін жұмыстар бойынша 
нақты ақпаратты пайдаланатын үлкен ажыратымдылығы жоғары түрлі-түсті 
сенсорлы дисплеймен жабдықталған. Онда жеңіл қондырмалар жиынтығы 
және бағыттарды орнату және өзгерту мүмкіндігі бар. Жүйе периметрлерді 
орнату, қону алаңдарын орнату, шаблондар жасау және орындалатын қону 
түрі, желдің бағыты және температура сияқты жұмыс туралы нақты 
ақпаратты жазуды қоса алғанда, жұмысты басқарудың көптеген нұсқаларын 
ұсынады. Бұл ақпараттың барлығын ішкі жадта сақтауға немесе USB порты 
арқылы беруге болады. 

Жүйе басқа құрылғылармен жұмыс істеу және кеңейту мүмкіндігімен 
жасалған. Outback STS функционалдығы Outback eDrive автопилотының 
көмегімен кеңейтіледі, сонымен қатар қабаттасулар мен өтпелерді азайту 
үшін Outback AutoMate - бүріккіш секцияларын автоматты басқару 
жүйесімен жұмыс істеуге болады. 

 
3.16 сурет -Outback Sts параллель жүргізу жүйесінің негізгі 

блогы 

  
 

AutoMate өрістің алдын-ала белгіленген шеңберіне, ыңғайсыз және 
толтырылмайтын аймақтарға және бұрын берілген учаскелерге негізделген 
тыңайтқыш бөлімдерін қамтуы және өшіруі мүмкін. AutoMate 10 секциялы 
автоматты бақылауды қамтамасыз етеді, отырғызу алдында тұқымдар мен 
тыңайтқыштарды жылытуға арналған электр жылыту едені бар, қолмен 
басқарылады және тыңайтқыш пен егусіз алдын-ала 8 аймаққа дейін қосуға 
мүмкіндік береді. Жаңа интерфейс 8 секциясы бар 1 ауа себу жиынтығын 
және екі-төрт секциясы бар электр отырғызғышқа арналған 2 жиынтықты 
қамтиды. 

 
3.17 сурет -Outback AutoMate шашыратқыштар бөлімін басқару 

жүйесінің негізгі блогы 
 
Trimble Ez Guide 250-тракторға, комбайндарға немесе бүріккіштерге 

орнатуға арналған параллель жүргізу жүйесі. Жүйенің курс көрсеткіші 
жарықдиодты курс индикаторын, түрлі-түсті дисплейді, орындалған 
жұмыстың нәтижелерін сақтау және оларды карталар мен есептер жасау үшін 
компьютерге беру мүмкіндігін біріктіреді. Құрылғы кез-келген машинаға 
оңай орнатылады, ыңғайлы интуитивті интерфейсі бар. 

Ez-Guide 250 жүйесінің курс көрсеткіші мыналарды қамтиды: 
- жұмыс дәлдігі 40-тан 15 см-ге дейінгі Кіріктірілген GPS ескерту 

дабыл қабылдағышы; 
- Қозғалыс бағытын көрсету үшін 15 жарықдиодты индикатор; 
- үлкен түсті дисплей; 

 
3.18 сурет - Параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы  

Trimble Ez Guide 250 
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- Карталар мен есептер жасау мақсатында деректерді компьютерге 
сақтауға арналған USB порты; 

- ыңғайлы, интуитивті интерфейс; 
- шаң мен ылғалдан қорғалған соққыға төзімді корпус; 
- EGNOSдифференциалды түзетуімен және OnPath есептелген түзету 

режимінде сыртқы GPS қабылдағышты қоспай жұмыс істеу мүмкіндігі 
(OnPath – кіріктірілген тегін түзету – ескерту дабыл жоғалған жағдайда 
резервтік ретінде арналған – шамамен 20-30 минут әрекет етеді. Дәлдігі 
шамамен 30 см.); 

- жұмыс учаскесінің сипаттамаларын автоматты түрде есептеу; 
- машина өрісіндегі қозғалыс үлгілері. 
Trimble Ez Guide 500-кеңейтілген функционал мен көптеген пайдалы 

қосымшаларды қамтитын ауыл шаруашылығы машиналарына арналған 
параллель жүргізу жүйесі. Жүйе 20-30 см дәлдікке қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін тегін түзетулермен, 15-20 см дәлдікке қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін ақылы түзетулермен және 5 см дәлдікпен жұмыс істеуге мүмкіндік 
беретін RTK технологиясы бойынша базалық  бекетімен жұмыс істейді. Курс 
индикаторын автоматтандырылған жүргізу жүйесімен және басқару 
құрылғысымен бірге орнатуға болады. 

 
3.19сурет - Параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы  

Trimble Ez Guide 500 
 

Ez-Guide 500 жүйесінің курс көрсеткіші мыналарды қамтиды: 
- кіріктірілген екі жиілікті GPS / DGPS / RTK қабылдағышы 40 см-ден 5 

см-ге дейін өзгереді (RTK); 
- қозғалыс бағытын көрсететін 31 LED индикаторы; 
- үлкен түсті дисплей; 
- Карталар мен есептер жасау мақсатында деректерді компьютерге 

сақтауға арналған USB порты; 
- ыңғайлы, интуитивті интерфейс; 
- шаң мен ылғалдан қорғалған соққыға төзімді корпус; 
- egnos дифференциалды түзетумен және OnPath есептелетін түзету 

режимінде сыртқы GPS қабылдағышты қоспай жұмыс істеу мүмкіндігі; 
- автоматтандырылған жүргізу жүйесіне дейін жаңғырту мүмкіндігі; 



161
  

 

- Карталар мен есептер жасау мақсатында деректерді компьютерге 
сақтауға арналған USB порты; 

- ыңғайлы, интуитивті интерфейс; 
- шаң мен ылғалдан қорғалған соққыға төзімді корпус; 
- EGNOSдифференциалды түзетуімен және OnPath есептелген түзету 

режимінде сыртқы GPS қабылдағышты қоспай жұмыс істеу мүмкіндігі 
(OnPath – кіріктірілген тегін түзету – ескерту дабыл жоғалған жағдайда 
резервтік ретінде арналған – шамамен 20-30 минут әрекет етеді. Дәлдігі 
шамамен 30 см.); 

- жұмыс учаскесінің сипаттамаларын автоматты түрде есептеу; 
- машина өрісіндегі қозғалыс үлгілері. 
Trimble Ez Guide 500-кеңейтілген функционал мен көптеген пайдалы 

қосымшаларды қамтитын ауыл шаруашылығы машиналарына арналған 
параллель жүргізу жүйесі. Жүйе 20-30 см дәлдікке қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін тегін түзетулермен, 15-20 см дәлдікке қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін ақылы түзетулермен және 5 см дәлдікпен жұмыс істеуге мүмкіндік 
беретін RTK технологиясы бойынша базалық  бекетімен жұмыс істейді. Курс 
индикаторын автоматтандырылған жүргізу жүйесімен және басқару 
құрылғысымен бірге орнатуға болады. 

 
3.19сурет - Параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы  

Trimble Ez Guide 500 
 

Ez-Guide 500 жүйесінің курс көрсеткіші мыналарды қамтиды: 
- кіріктірілген екі жиілікті GPS / DGPS / RTK қабылдағышы 40 см-ден 5 

см-ге дейін өзгереді (RTK); 
- қозғалыс бағытын көрсететін 31 LED индикаторы; 
- үлкен түсті дисплей; 
- Карталар мен есептер жасау мақсатында деректерді компьютерге 

сақтауға арналған USB порты; 
- ыңғайлы, интуитивті интерфейс; 
- шаң мен ылғалдан қорғалған соққыға төзімді корпус; 
- egnos дифференциалды түзетумен және OnPath есептелетін түзету 

режимінде сыртқы GPS қабылдағышты қоспай жұмыс істеу мүмкіндігі; 
- автоматтандырылған жүргізу жүйесіне дейін жаңғырту мүмкіндігі; 

  
 

- жұмыс учаскесінің сипаттамаларын автоматты түрде есептеу; 
- машина өрісіндегі қозғалыс үлгілері. 
Trimble AgGPS FmX-GPS және ГЛОНАСС ескерту дабылдарын 

қолдайтын алғашқы параллель жүргізу жүйелерінің бірі. Бұл құрылғыда екі 
жүйені бір уақытта пайдалану позициялау дәлдігін арттыруға мүмкіндік 
берді және сантиметрлік дәлдікпен өріс карталарын жасауға мүмкіндік берді. 
Бұл модельде сымсыз бейне түсіруге арналған кіріктірілген радио модуль 
және фермерлерге арналған арнайы бағдарламалық жасақтама бар. AgGPS 
FmX құрылғысы-параллель жүргізу жүйесі, ол ez-Steer басқару жүйесімен 
немесе автопилот жүйесімен жабдықталған жағдайда автоматтандырылған 
басқару және басқару жүйесінің бөлігі бола алады. 

 
3.20 сурет - Параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы  

Trimble AgGPS FmX 
 

Trimble AgGPS FmX жүйесінің негізгі ерекшеліктері: 
- үлкен сезбеклық дисплей (диагоналі 31 см); 
- курстың виртуалды Жарық жолағы; 
- қосымша жарық панельдерін орнату мүмкіндігі; 
- GPS және ГЛОНАСС ескерту дабыл қабылдағыштары; 
- Автоматты жүргізу функциясына дейін жаңғырту және өріс 

карталарын жасау мүмкіндігі; 
- екі қабылдағышпен OnPath есептелген түзету режимінде жұмыс істеу; 
- қосымша керек-жарақтарды қосу мүмкіндігі. 
Trimble CFX - 750 GPS/GLONASS/Omni Star VBS/XP/HP/RTK-кез 

келген көріну жағдайында, қолмен немесе автопилот құрамында автоматты 
режимде, Бүріккіштер мен сепкіштердің секцияларын басқару, себу 
нормасын басқару, тыңайтқыштарды саралап енгізу жағдайларында курс 
көрсеткіш бойынша қатарлар бойымен параллель жүргізуге арналған 
параллель жүргізу жүйесі. 
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3.21 сурет - Параллель жүргізу жүйесінің негізгі блогы  

Trimble CFX-750 
 
Trimble CFX-750 жүйесінің негізгі ерекшеліктері: 
- 8 дюймдік диагоналі бар түрлі-түсті сенсорлық дисплей; 
- 27 жарықдиодты курс көрсеткіші; 
- интерфейстер: 2 RS232/CAN порты, 1 CAN/қуат порты, USB - USB 

дискілерін қосу үшін USB, TNC-AG 25 антеннасына кіру, TNC-RTK 
антеннасына кіру; RTK 450 немесе 900 МГц радио модем ұясы; 
дифференциалды түзетулер түрлері: OnPath, Egnos, Omnistar VBS/HP/XP, 
RTK. 

Курс индикатордың негізгі функцияларын кеңейту үшін келесі 
опцияларды қосуға болады: Trimble Autopilot автопилоты немесе EZ steer 
басқару құрылғысы, LB 25 сыртқы курс индикаторын және EZ-Remote 
джойстигін қосу, өрісте жұмыс істеу кезінде агрегаттарды бақылау үшін 2-ге 
дейін сыртқы AgCAM бейнекамераларын қосу, Connected Farm 
бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеу кезінде құрылғыдан нақты 
уақыт режимінде кеңсеге деректерді беру үшін сыртқы GSM/GPRS ag3000 
модемін немесе Sierra қосу, farmworks, field-IQ функциясын іске қосу Trimble 
true count жүйесімен бірге сепкіштер мен бүріккіштердің секцияларын 
басқаруға, тұқымның нақты егілуін басқаруға, сондай – ақ сепкіштерге vra-
дифференциалды тыңайтқыш енгізу функциясына арналған. omnistar HP/XP 
дифференциалды жер серіктік түзету режимін іске қосу; базалық бекетермен 
жұмыс істеу үшін RTK режимін іске қосу; ГЛОНАСС іске қосу.[7] 
 

3.2. Автоматты басқаруды қолдану 
 
Технологиялық үдерістерді орындау кезінде үздіксіз қозғалатын 

машиналар мен қондырғылар жылжымалы деп аталады. Бұл автомобильдер, 
тракторлар, комбайндар және т. б. 

Мобильді үдерістерді автоматтандыру деңгейі мобильді машиналарға 
арналған автоматика жүйесін құрудың күрделілігіне байланысты 
стационарлық үдерістерді автоматтандыру деңгейінен артта қалады. 
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Қиындықтарға қарамастан, әртүрлі автоматика құралдары тракторлар мен 
жылжымалы ауыл шаруашылығы машиналарында кеңінен қолданылады: 

- Іштен жану қозғалтқыштарының температурасын, отын деңгейін, 
салқындататын және тежейтін сұйықтығын, май қысымын және айналу 
жиілігін бақылауға арналған аспаптар; Іштен жану қозғалтқыштарының 
майлау жүйесіндегі айналу жиілігі мен қуатын, салқындататын сұйықтық пен 
майдың температурасын реттегіштер; 

- кедергілермен кездескен кезде машинаның жұмыс органдарын 
бұзылудан сақтайтын немесе машинаның білігіндегі тартылыс күші мен 
айналу сәтін шектейтін Автоматты қорғаныс құрылғылары; 

- жеміс және жүзім шаруашылығында жұмыс істейтін машиналар үшін 
ағаш діңдерінен, бағаналар мен бұталардан жұмыс органдарын бұруға 
арналған автоматты құрылғылар; 

- жұмыс машиналары мен тартқыштарды Автоматты қосуға және 
ажыратуға арналған тарту-тіркеу құрылғылары; 

- құрама сыйымдылықтарды өніммен толтыру немесе жұмыс 
органдарын материалмен бітеу туралы ескерту дабылизаторлар (мысалы, 
комбайндардың бункерлері, шнектері және соломотрясы үшін); 

- пресс-іріктегіштерде пішен немесе сабан теңдерін қалыптастыруға 
арналған автоматтар, бау-байлағыш дестелегіштердің тоқу аппараттары, 
рулонды пресс-іріктегіштердің престеу механизмдері және т. б. 

Аталған құрылғылардың көпшілігінің жұмысы қуатты іріктеу білігінің 
жетегі бар механикалық немесе Гидромеханикалық ұстанымдарға 
негізделген. Көптеген құрылғылар жұмыс органдарының және құрылғы 
дөңгелектерінің технологиялық қозғалысымен байланысты. Заманауи 
жартылай өткізгіш электроника мен микроүдерістық техниканың мобильді 
машиналар мен қондырғыларда пайда болуымен электрлік автоматика 
өлшеу, бақылау және басқару үшін гидравликалық жетектермен бірге 
қолданыла бастады. Осылайша, жер жырту, себу және отырғызу кезінде 
тракторларды жүргізуге арналған мынадай АБЖ әзірленіп, енгізілді; 

- жер жырту тереңдігінің тұрақтылығын сақтау; 
- отамалы дақылдар мен жүзімдіктерді себу және қатараралық өңдеу 

кезінде сепкіш пен қопсытқыштың тракторы мен жұмыс органдарын 
бағдарлау; 

- астық жинау комбайнын егін жинау кезінде кесілмеген нан 
массасының шеті бойынша немесе оны бастыру кезінде шабылған нан 
массасының біліктері бойынша жүргізу; 

- жинау кезінде астық массасын немесе шөпті кесу биіктігін реттеу; 
- отырғызғыштардан тұқым себудің немесе көшет отырғызу 

машинасымен отырғызудың біркелкілігін сақтау; 
- бастыру аппараттары мен сүрлем жинау агрегаттарының тиелуін 

реттеу; 
- беткейлерде жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы машиналарын және 

олардың жұмыс органдарын тегістеу. 
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Осылайша, жылжымалы машиналар мен қондырғылар траектория мен 
қозғалыс жылдамдығын, жұмыс органдарын жүктеу және топырақ өңдеу 
тереңдігін, басып алу ені мен кесу биіктігін, жұмыс органдары мен өңделетін 
материалдың орналасу координаталарын, егудің біркелкілігін және өңделген 
өнімді машинаға беруді басқаруға арналған автоматика құралдарымен және 
жүйелерімен жабдықталған. Бақыланатын шарқы өлшемдердің шекті мәндері 
немесе авариялық режим туындаған кезде автоматика құралдарын қызмет 
көрсетуші персонал ескертеді немесе ТК тоқтатады. 

Тракторларды Автоматты жүргізу жүйелері (3.27 сурет) тракторист 
жұмысын жеңілдетуге арналған, ал келешекте — бір трактористке бір 
уақытта бірнеше тракторды басқаруға, содан кейін трактористті трактордың 
қозғалысын басқаратын автоматпен толық ауыстыруға мүмкіндік береді. 
Мұндай жүйелерді дамытудың өзектілігі, ең алдымен, жоғары жылдамдықта 
жұмыс істеген кезде тракторшы тез шаршайды және оның ТП-ның барлық 
агротехникалық талаптарын сақтау қабілеті төмендейді. 

 
3.22 сурет -Автоматты жүргізу жүйесі 

 
Көлік жүргізу жүйесін құру кезінде трактордың жұмысын үш кезеңге 

бөлген дұрыс болды: өріске шығу және одан оралу, гонның жұмыс ұзындығы 
бойымен қозғалу және жаңа жүгіріске кіру үшін гонның соңында 
бұрылыстар. Орындалатын жұмыстың құны мен көлемі бойынша ең үлкен 
кезең трактордың шұңқырда болуымен байланысты, сондықтан трактордың 
жұмыс істеуі кезінде оны автоматты түрде жүргізудің бірнеше әдістері 
ұсынылады: алдыңғы жолды көшіру; траекторияны бағдарламалау; 
қашықтан басқару; Табиғи бағдарлар бойынша басқару; жасанды бағдарлар 
бойынша басқару. 

Көшіру әдісін көптеген далалық жұмыстарда қолдануға болады: жырту, 
егу, өсіру, жинау, яғни.содан кейін қондырғы әр жолы бірдей траектория 
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Осылайша, жылжымалы машиналар мен қондырғылар траектория мен 
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қозғалысын басқаратын автоматпен толық ауыстыруға мүмкіндік береді. 
Мұндай жүйелерді дамытудың өзектілігі, ең алдымен, жоғары жылдамдықта 
жұмыс істеген кезде тракторшы тез шаршайды және оның ТП-ның барлық 
агротехникалық талаптарын сақтау қабілеті төмендейді. 

 
3.22 сурет -Автоматты жүргізу жүйесі 

 
Көлік жүргізу жүйесін құру кезінде трактордың жұмысын үш кезеңге 

бөлген дұрыс болды: өріске шығу және одан оралу, гонның жұмыс ұзындығы 
бойымен қозғалу және жаңа жүгіріске кіру үшін гонның соңында 
бұрылыстар. Орындалатын жұмыстың құны мен көлемі бойынша ең үлкен 
кезең трактордың шұңқырда болуымен байланысты, сондықтан трактордың 
жұмыс істеуі кезінде оны автоматты түрде жүргізудің бірнеше әдістері 
ұсынылады: алдыңғы жолды көшіру; траекторияны бағдарламалау; 
қашықтан басқару; Табиғи бағдарлар бойынша басқару; жасанды бағдарлар 
бойынша басқару. 

Көшіру әдісін көптеген далалық жұмыстарда қолдануға болады: жырту, 
егу, өсіру, жинау, яғни.содан кейін қондырғы әр жолы бірдей траектория 

  
 

бойымен бірдей жолмен өтуі керек. Тракторшы тракторды қолмен басқарған 
кезде бірінші жүгірісті салады, содан кейін соқадан немесе арнайы 
ұйымдастырылған маркермен трактордың алдына бекітілген көшірме 
қозғалады. Бұл көшірме трактордың траекториясын борозданың бағытына 
сәйкес өзгерту үшін ескерту дабылдар береді.  

 
3.23 сурет - Көшіру бойынша тракторды жүргізуге арналған құрылғы 

сұлбасы:  
1-соташық; 2-поршень; 3-көшірме; 4-контактілер; 5-серіппе; 6-терезе 

 
Автожүргізу жүйесінің копир бойынша әрекетету қағидасы 3.23 

суретте келтірілген. Егер көміртегі солға ауытқып кетсе, мысалы, сол жақ 
Байланыс 4 жабылып, трактордың аккумуляторынан қуат алатын UA1 
электромагниті іске қосылады. Сонымен қатар, 6 тұтқасы 2 шарғының 
поршеньдерін 1 солға жылжытады, ал оның А және 6 терезелері ашылады. 
Гидронасос шығаратын қысыммен май а терезесі арқылы сол жақ 
гидравликалық цилиндрге түседі, ол сол жақ үйкеліс ілінісін өшіреді. 
Нәтижесінде трактор контактілер ашылғанға дейін солға бұрыла бастайды 4, 
UA1 электромагниті ажыратылады және 2 шарғының поршеньдері 1 
серіппесі 5 бастапқы күйіне оралады, сол кезде трактордың сол және оң жақ 
фрикциялары қосылады. Егер копирай оңға қарай ауытқып кетсе, UA2 
электромагниті іске қосылады және 6-терезе арқылы май қысымы 
трактордың оңға бұрылуын басқару органдарына әсер етеді.[11] 

Көшіру әдісі іс-әрекет ұстанымы бойынша қарапайым, бірақ бірқатар 
кемшіліктері бар: статикалық басқару қатесі жинақталады, нәтижесінде 
бірнеше өтуден кейін қозғалыс бағыты қатты бүгіледі, сондықтан 
трактордың үздіксіз ұсақ бұрылыстарына энергия шығыны артады. Сонымен 
қатар, жергілікті кедергілерге мінген кезде көміртегі бороздан шығады, содан 
кейін трактор өздігінен қозғала бастайды. 

Бағдарламалық автотарату әдісін іске асыру кезінде қозғалыс 
траекториясын арнайы бағдарламалық құрылғы орнатады. Техникалық 
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тұрғыдан алғанда, қозғалыс траекториясын сақтаудың жоғары дәлдігі қажет 
болғандықтан, бағдарламалық жасақтаманы жүргізу өте қиын. Мысалы, 
ұзындығы 500 м шұңқырда бағдарламалық жасақтама құрылғыларының 
қателігі 0,02%-дан (10 см ауытқу) аспауы керек, ал шаршы ұя салу кезінде 
0,004 % (2 см) болуы керек, бұл іс жүзінде қол жетімді емес. Сондықтан, 
бағдарламалық жасақтаманы жүргізу тек көшірумен бірге тиімді: жүгіру 
ұзындығында трактор көшіру құрылғысынан, ал бұрылыстарда — 
бағдарламалық жасақтамадан басқарылады. 

Қашықтықтан басқару кезінде оператор сымды желілер бойынша 
немесе радиобайланыс бойынша бір немесе бірнеше агрегатты басқарады. Іс 
жүзінде тракторшы өзінің тракторынан басқа байланыс арнасы бойынша 
көрші машинаны басқарған кезде машинаны қосарланған жүргізу 
қолданылды. Бұл әдіс тракторшылардың санын азайтады, бірақ екі тракторды 
бір уақытта басқаруға байланысты олардың жұмысын қиындатады. 

Табиғи және жасанды бағдарларды қолданатын әдістер қатаң 
белгіленген қозғалыс маршруттарында - тракторлардың далалық 
диірмендерге шығуы және фермалардан көң шығару, жем жеткізу, дәнді 
дақылдарды, бақтар мен жүзімдіктерді өңдеу кезінде ыңғайлы. Табиғи 
нұсқаулық ретінде өсімдіктер қатарлары, нан сөрелерінің шеттері, кесілген 
массалар, жүзімдіктердегі торлы сымдар, Жердің магнит өрісі, тіпті 
планеталар мен жұлдыздар, ұшақтар мен кемелерді навигациялық басқаруда 
қолданылады. Жасанды белгілер арнайы жасалған, егістік алқаптарға 
кабельдер төсеу, жергілікті радио өрістерін ұйымдастыру және т. б. 

 
3.24 сурет - Сыммен тракторды жүргізуге арналған құрылғы сұлбасы 

1-сым; 2-сезбек; 3-соташық; 4-серіппелер 
 
Сымдар жасаған электромагниттік өрісті жүргізу әдісі толығымен 

сыналды. Ол үшін сымдар топырақтың астына салынып, олардың бойымен 
жоғары жиілікті тоқтар (ондаған килогерц) өтеді, олар тракторларға 
орнатылған арнайы сезбектер қабылдайтын сымның айналасында 
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тұрғыдан алғанда, қозғалыс траекториясын сақтаудың жоғары дәлдігі қажет 
болғандықтан, бағдарламалық жасақтаманы жүргізу өте қиын. Мысалы, 
ұзындығы 500 м шұңқырда бағдарламалық жасақтама құрылғыларының 
қателігі 0,02%-дан (10 см ауытқу) аспауы керек, ал шаршы ұя салу кезінде 
0,004 % (2 см) болуы керек, бұл іс жүзінде қол жетімді емес. Сондықтан, 
бағдарламалық жасақтаманы жүргізу тек көшірумен бірге тиімді: жүгіру 
ұзындығында трактор көшіру құрылғысынан, ал бұрылыстарда — 
бағдарламалық жасақтамадан басқарылады. 

Қашықтықтан басқару кезінде оператор сымды желілер бойынша 
немесе радиобайланыс бойынша бір немесе бірнеше агрегатты басқарады. Іс 
жүзінде тракторшы өзінің тракторынан басқа байланыс арнасы бойынша 
көрші машинаны басқарған кезде машинаны қосарланған жүргізу 
қолданылды. Бұл әдіс тракторшылардың санын азайтады, бірақ екі тракторды 
бір уақытта басқаруға байланысты олардың жұмысын қиындатады. 

Табиғи және жасанды бағдарларды қолданатын әдістер қатаң 
белгіленген қозғалыс маршруттарында - тракторлардың далалық 
диірмендерге шығуы және фермалардан көң шығару, жем жеткізу, дәнді 
дақылдарды, бақтар мен жүзімдіктерді өңдеу кезінде ыңғайлы. Табиғи 
нұсқаулық ретінде өсімдіктер қатарлары, нан сөрелерінің шеттері, кесілген 
массалар, жүзімдіктердегі торлы сымдар, Жердің магнит өрісі, тіпті 
планеталар мен жұлдыздар, ұшақтар мен кемелерді навигациялық басқаруда 
қолданылады. Жасанды белгілер арнайы жасалған, егістік алқаптарға 
кабельдер төсеу, жергілікті радио өрістерін ұйымдастыру және т. б. 

 
3.24 сурет - Сыммен тракторды жүргізуге арналған құрылғы сұлбасы 

1-сым; 2-сезбек; 3-соташық; 4-серіппелер 
 
Сымдар жасаған электромагниттік өрісті жүргізу әдісі толығымен 

сыналды. Ол үшін сымдар топырақтың астына салынып, олардың бойымен 
жоғары жиілікті тоқтар (ондаған килогерц) өтеді, олар тракторларға 
орнатылған арнайы сезбектер қабылдайтын сымның айналасында 

  
 

электромагниттік өріс жасайды. Сымдар Жұмыс машинасының Қос енінің 
қашықтығында 0,7 м тереңдікке дейін төселеді. Гонның ұштарында және 
оның бойымен бөлек өткізгіш төселеді, ол арқылы басқа жиіліктегі тоқ өтеді. 
Осы тоқпен құрылған электромагниттік өріс тракторды 180 бұрышқа бұру 
үшін ескерту дабыл ретінде қызмет етеді (өрісті өңдеу кезінде). 

3.24-суретте трактордың сым арқылы жүру ұстанымы көрсетілген. 
Автоматты жүргізу жүйесі 2 сымнан 1 сезбектің белгілі бір қашықтығына 
төтеп бере алатындай етіп жасалған. Бұл қашықтық өзгерген кезде ауытқу 
белгісіне байланысты сезбектен ескерту дабыл у күшейткіші арқылы УА1 
немесе УА2 гидравликалық соташық 3 электромагниттеріне түседі.  

Басқару жүйелерінің күрделілігіне және басқа да себептерге 
байланысты көлік жүргізу әлі кеңінен қолданылмайды. 

Жер жырту тереңдігін автоматты басқару жүйелері трактордың 
тіркемелі және аспалы соқалармен жұмыс істеуі кезінде қолданылады. Бұл 
өздігінен жүретін зеңбіректер өңдеу тереңдігін бақылауға және 
тұрақтандыруға арналған. Тереңдікті басқарудың көптеген белгілі әдістерінің 
ішінде күш, биіктік және комбинация тәжірибелік қолдануға дейін жеткізілді. 

Күш әдісі соқаның тарту кедергісінің жер жырту тереңдігіне 
пропорционалдылығына негізделген. Тартылыс кедергісінің жоғарылауымен 
немесе төмендеуімен трактор мен соқаның арасына орнатылған арнайы 
серіппе сығылады немесе ашылады және басқару шарғысының поршеньін 
жылжытады. Нәтижесінде, гидравликалық цилиндрдің көмегімен соқаның 
ойықтары берілген тарту күшіне жеткенге дейін тереңдейді немесе 
тереңдейді. Сонымен қатар, бұл әдіс трактордың жүктемесін тұрақтандыруға 
және оны үнемді жұмыс аясында ұстауға мүмкіндік береді. 

 
3.25 сурет - Жер жырту тереңдігін басқаруға арналған құрылғы 

сұлбасы 
1-түрен; 2-тірек дөңгелегі; 3-серіппе; 4-соташық 

 
Айта кету керек, күш әдісі тек біртекті топырақтарда және трактордың 

тұрақты жылдамдығымен қанағаттанарлық әсер етеді, яғни тартылыс күші 
соқпақтың тереңдігіне байланысты болған кезде. 

Гетерогенді топырақтарда биіктік әдісін қолданған жөн. Түреннің 
алдында 1 (3.25 сурет) соқалар 2-нің арнайы тірек дөңгелегін орнатады, ол 
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тереңдік сезбегі ретінде қызмет етеді, ал серіппе 3-ті анықтайтын және 
салыстыратын орган болып табылады. Жер жырту тереңдігі өзгерген кезде 
AW B spool 4 терезелері ашылады. Ашық терезелер арқылы қысыммен май 
гидравликалық цилиндрге түседі, ол соқаның биіктігін реттейді, жыртудың 
тереңдігін қалпына келтіреді. 

Биіктік әдісінің кемшілігі-жырту тереңдігін тұрақтандыру, оның 
алдында тірек дөңгелегі орнатылады. Сондай-ақ, қуатты және биіктіктегі 
басқару әдістерінің құрылғыларын біріктіретін біріктірілген әдіс 
қолданылады. 

 
3.26 сурет - Кесу биіктігін басқаруға арналған құрылғы сұлбасы: 

1-кескіш аппарат; 2-сырғытпа сезбек; 3-серіппе;  
4-сақтандырғыш құрылғы; 5-соташық; 6-гидроцилиндр 

 
Мал азығына арналған жемшөп шөптерінің, жүгерінің және басқа да 

жасыл массаның кесу биіктігін автоматты басқару сүрлем жинайтын 
комбайндар мен шөп шапқыштарда қолданылады. Кесу биіктігі минималды 
түрде рұқсат етілуі керек, бұл егістіктер мен шалғындардан жемшөп 
дақылдарын жинауды арттырады. 
 Өрістің рельефін көшіру үшін 2-ші зонд қолданылады (3.26 сурет), өріс 
бетіне серіппемен басылған 3. 

Егер кесу биіктігі белгіленген биіктікке сәйкес келсе, онда AW B spool 
5 терезелері жабық және гидравликалық цилиндрдің поршені 6, сондықтан 
поршеньге қатты қосылған 7 кескіш машина өріс бетінен тұрақты биіктікте 
болады. Өріс бедері өзгерген кезде 2-ші сырғымалы сүңгі (сезбек) 5-ші 
орауыштың А және б терезелерін ашады және 6 гидроцилиндрдің көмегімен 
кесу аппаратының берілген биіктігі қалпына келтіріледі /. Бұл жағдайда спул 
терезелері жабылады, себебі зонд бастапқы күйіне оралады. 4 сақтандырғыш 
құрылғысы сырғымалы зондты кедергіге апарған кезде соташықтің сынуын 
болдырмайды. 

Комбайнның қаңқасын автоматты түрде туралау 
Беткейлерде жұмыс істеген кезде астық жинайтын комбайнның 

қаңқасын Автоматты тегістеу топырақ бетінің комбайн хедерінің 
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тереңдік сезбегі ретінде қызмет етеді, ал серіппе 3-ті анықтайтын және 
салыстыратын орган болып табылады. Жер жырту тереңдігі өзгерген кезде 
AW B spool 4 терезелері ашылады. Ашық терезелер арқылы қысыммен май 
гидравликалық цилиндрге түседі, ол соқаның биіктігін реттейді, жыртудың 
тереңдігін қалпына келтіреді. 

Биіктік әдісінің кемшілігі-жырту тереңдігін тұрақтандыру, оның 
алдында тірек дөңгелегі орнатылады. Сондай-ақ, қуатты және биіктіктегі 
басқару әдістерінің құрылғыларын біріктіретін біріктірілген әдіс 
қолданылады. 

 
3.26 сурет - Кесу биіктігін басқаруға арналған құрылғы сұлбасы: 

1-кескіш аппарат; 2-сырғытпа сезбек; 3-серіппе;  
4-сақтандырғыш құрылғы; 5-соташық; 6-гидроцилиндр 

 
Мал азығына арналған жемшөп шөптерінің, жүгерінің және басқа да 
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болады. Өріс бедері өзгерген кезде 2-ші сырғымалы сүңгі (сезбек) 5-ші 
орауыштың А және б терезелерін ашады және 6 гидроцилиндрдің көмегімен 
кесу аппаратының берілген биіктігі қалпына келтіріледі /. Бұл жағдайда спул 
терезелері жабылады, себебі зонд бастапқы күйіне оралады. 4 сақтандырғыш 
құрылғысы сырғымалы зондты кедергіге апарған кезде соташықтің сынуын 
болдырмайды. 

Комбайнның қаңқасын автоматты түрде туралау 
Беткейлерде жұмыс істеген кезде астық жинайтын комбайнның 

қаңқасын Автоматты тегістеу топырақ бетінің комбайн хедерінің 
  

 

параллельдігін және бастыру барабаны мен тазарту құрылғыларының 
орналасу көлденеңдігін сақтауға мүмкіндік береді. Қолмен бұл 
операцияларды орындау өте қиын, себебі таулы және таулы жерлердің 
беткейінің бұрышы үнемі өзгеріп отырады. 

Комбайн көлбеу бұрышы 8° артық көлденең беткейлерде қаңқаның 
қалпын автоматты басқару жүйесінсіз жұмыс істеген кезде қайта өңделетін 
масса комбайнның көлбеу жағында жиналады. Осының салдарынан астықты 
бастырудың технологиялық үдерісі бұзылады (20...30%-ға дейін артады, 30% 
дейін астықтың зақымдануы) және бастыру барабандарының нан массасымен 
бітелуі мүмкін. 

 
3.27 сурет - Комбайнның қаңқасын тегістеуге арналған құрылғы 

сұлбасы: 
1-комбайнның қаңқасы; 2-демпферлік құрылғы;  

3-жүк маятнигі; 4-параллелограммдық жүріс бөлігі;  
5-гидроцилиндр поршені; 6-соташық 

 
Арқаны тегістеу мақсатында комбайн 4 жүріс бөлігінің 

параллелограммды аспасымен жабдықталады (3.27 сурет) және гидрожүйені 
басқару. Комбайн корпусын еңкейту кезінде, мысалы, солға, жүк маятникі 3 
солға да ауытқиды және 6 спулдың А және В терезелерін ашады. Қысыммен 
май А терезесіне түседі және 5 гидравликалық цилиндрдің поршеніне әсер 
етеді. Бұл поршень комбайнның шассиіне қатты қосылғандықтан, қаңқа оны 
бекіту нүктесіне қатысты сағат тілімен бұрылады. Қаңқа көлденең 
позицияны алған кезде, маятниктің әсерінен шарғының поршеньдері 
шарғының терезелерін жауып, гидравликалық цилиндрдің орнын қатаң 
бекітеді.[12] 
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2 демпферлік құрылғылар жүйенің жалған іске қосылуын болдырмауға 
және арқанның көлденең позициядан қысқа мерзімді ауытқуына арналған. 

AutoTrac жүйесін қосу үшін келесі өлшемдерге сәйкестікті қамтамасыз 
ету қажет. 

Машина AutoTrac үйлесімді басқару бақылаушымен (SSU) 
жабдықталуы керек. 

Гидравликалық майдың температурасы 20°C-тан жоғары болуы керек. 
AutoTrac лицензиясы іске қосылуы керек (26 таңбалы активтендіру 

коды). 
"0" траекториясы берілуі тиіс. 
Қабылданатын GPS ескерту дабылы болуы керек. 
TSM модульін қосу керек. 
AutoTrac жүйесін келесі шарттар орындалған кезде ғана жаңарту 

қосқышын басу арқылы іске қосуға болады. 
Машина кем дегенде 10 секунд ішінде 0,5 км/сағ жылдамдықпен 

қозғалуы керек, содан кейін жүйе төмен жылдамдықты сақтай алады. 
Машинаның алдыңғы жүрісінің жылдамдығы 30 км/сағ аспауы тиіс. 
Машинаның артқы жүрісінің жылдамдығы 10 км/сағ аспауы тиіс. 
Машина берілген қозғалыс бағытынан 80 - нен артық ауытқымауы тиіс 

. 
Машина маршрут қадамының 40% шегінде болуы тиіс. 
Оператор орындықта болуы керек. 
TCM модульі н қосу керек. 
Артқы қозғалыс кезінде AutoTrac жүйесі 45 секунд ішінде белсенді 

болып қалуы керек. 45 секундтан кейін машинаны алдыңғы редукторға 
ауыстыру керек; тек содан кейін жүйе артқы редукторға қайта қосылады 

Бұру басқару жүйесінің бақылауш бұру тұтқасы модульіне енгізілген 
екі позиция сезбектерінен (1 және 2 сезбек) бұру доңғалағының жағдайы 
туралы ескерту дабылдар алады. Бұру тұтқасы модульіне енгізілген сезбектер 
AutoTrac жүйесі жұмыс істеп тұрған кезде оператордың бұру дөңгелегінің 
айналуын тіркейді. 

 
3.28 сурет - Бұру тұтқасынің орналасу сезбегі 
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3.28 сурет - Бұру тұтқасынің орналасу сезбегі 

  
 

 
Бұру басқару жүйесінің бақылаушы алдыңғы доңғалақтың бұрылу 

бұрышы туралы кіріс ескерту дабылдарын осы позиция сезбегінан тікелей 
алады. Бұл сезбек алдыңғы доңғалақтардың бұрылу бұрышын анықтау үшін 
кері байланыс ескерту дабылдарының көзі ретінде қолданылады.  

 
3.29 сурет - Сол жақ дөңгелектің айналу бұрышының сезбегі 

 
ActiveCommand бұру басқару жүйесінің B блогы доңғалақтардың 

бұрылу бұрышы туралы ескерту дабылдарды екі позиция сезбектерінен 
турады — оң жақ бастапқы және оң жақ екінші реттік ескерту дабылдардан 
алады. Сонымен қатар, алдыңғы доңғалақтардың бұрылу бұрышы туралы 
мәліметтер көпірдегі коннектор арқылы екі позиция сезбектерінен турады — 
сол жақ бастапқы және сол жақ екінші реттік, — көрсеткіштері 
ActiveCommand бұру жүйесінің a блогымен оқылады. Егер сезбектердің 
біреуінің көрсеткіштері дұрыс болмаса, онда оның ескерту дабылы еленбейді 
және диагностикалық ақаулық коды жасалады. 

 

 
3.30 сурет - Оң жақ дөңгелектің бұрылу бұрышының сезбегі (тек ACS) 

 
Жұмысты қайта бастау қосқышы 
Бұл қосқыш кіріс ескерту дабылының көзі және Autotrac жүйесін қосу 

үшін AIC бақылаушымен байланысатын CommandARM модульі нің 
құрамдас бөлігі болып табылады. 
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Егер осы модульдердің біреуі сәтсіз болса, оны ауыстыру қарапайым: 
ескі блок алынып, орнына жаңасы орнатылады. 

 
3.31 сурет - Кабинадағы компоненттер 

 
Оператордың болуы сезбегі оператордың орындықта тұрғанын 

анықтауға мүмкіндік береді. Бұл басқару жүйесінің бақылаушы үшін кіріс 
ескерту дабылының көзі болып табылады және бұл ескерту дабылдың болуы 
AutoTrac жүйесін қосу үшін қажет. 

 
3.32 сурет - Оператордың болу сезбегі 

 
GS3 2630 дисплейі және 4-ші буын дисплейі де AutoTrac жүйесінің 

кіріс көзі болып табылады. StarFire қабылдағышын AutoTrac іске қосу 
арқылы қосқан кезде, жүйелер машинаны өрісте автоматты түрде басқаруды 
қамтамасыз ету үшін бұру басқару жүйесінің бақылаушымен байланысады. 
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3.33 сурет -GS3 2630 дисплейі 

 
AutoTrac жүйесінің клапаны-бұл AutoTrac жүйесі іске қосылып, 

машинаның қозғалысын басқарған кезде ғана машинаның бұру жүйесін 
реттейтін электрогидравликалық бұру клапан. Бұл басқару жүйесінің 
бақылаушынің шығыс ескерту дабылдарының жалғыз көзі. 

 

 
3.34 сурет - Бұру клапан: ACS жоқ 

 
ActiveCommand жүйесі AutoTrac жүйесі жұмыс істеп тұрған кезде 

машинаны басқаруды қамтамасыз етеді. AutoTrac жүйесі белсенді болған 
кезде тек 2 солға бұрылу клапаны және 2 оңға бұрылу клапаны қолданылады. 
Бұл дәлірек түзетуді қамтамасыз етеді. 

 

 
3.35 сурет - Бұру клапан: ACS бар 

 
StarFire қабылдағышы (3.35 сурет). Бұл кіріс ескерту дабыл көзі GPS 

координаталары бойынша анықталған машинаның орналасуы туралы 
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мәліметтерді береді. StarFire 3000 қабылдағышы ғаламдық позициялау 
жүйесінің ескерту дабылдарын да, дифференциалды түзету ескерту 
дабылдарын да бірден қабылдайды, содан кейін оларды AutoTrac жүйесімен 
пайдалану үшін біріктіреді. StarFire 3000 қабылдағышы белсендіру немесе 
жазылым арқылы анықталған үш түрлі дәлдік деңгейін қамтамасыз етеді. 

StarFire 3000 қабылдағышы IMU блогының көмегімен AutoTrac 
жүйесіне жергілікті жердің ерекшеліктерін ескере отырып, теңіз деңгейінен 
орналасуы мен биіктігі туралы түзетілген деректерді (бойлық еңіс, орама, 
бағыт және қазбалау іздеу жылдамдығы) береді. 

 
3.36 сурет -Starfire Қабылдағыш 

 
Шатырға салынған бақылаушы (3.37 сурет) - бұл шатырдың ішіне 

орнатылған жеке бақылаушы (контроллер), оның жанына шатырдың 
жарықтандыру бақылаушын (RLC), реттілік бақылаушын (SMV) және 
трактор жабдықтарының бақылаушын (TEC/TEI) басқаруға арналған үш 
бағдарлама жүктелген. 

 
3.37 сурет - Төбеге орнатылған бақылауш (контроллер) 

 
ТЕС бақылауш-трактор мен агрегатталған құралдың CAN шиналары 

арасындағы шлюз немесе байланыс арнасы. TEC бақылаушы екі функцияны 
орындайды: TEC және TEI. Бұл екі функция бірдей хабарламалардың 
берілуін қамтамасыз етеді, тек tec трактордың CAN шинасы арқылы, ал Tei 
агрегатталған құралдың CAN шинасы арқылы байланысады. Бақылаушта 
бағдарламаланған бұл функциялардың мекен-жайлары бірдей, бірақ әр түрлі 
префикстерге ие: сәйкесінше TEC және TEI. 
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Гидравликалық майдың температура сезбегі (3.38 сурет) 
гидравликалық майдың температурасы 20 °C-тан жоғары көтерілгенін 
тексеруге мүмкіндік береді, бұл AutoTrac жүйесін іске қосудың міндетті 
шарты болып табылады. Бұл басқару жүйесінің бақылаушы үшін кіріс 
ескерту дабылдарының тағы бір көзі. 

 
3.38 сурет - Гидравликалық майдың температура сезбегі 

 
AutoTrac жүйесімен жабдықталған тракторларда кабинаның артқы 

жағында орналасқан бұру тұтқасы, тежеу және резервтеу жүйелеріне 
арналған бір ғана бақылауш орнатылады. Бұл бұру басқару, тежеу және 
резервтеу жүйелерінің жұмысын бақылайтын С модульі. Ол кабинаның 
артқы жағында, сол жақта орналасқан. Бұл бақылаушта келесі бағдарламалық 
жасақтама орнатылған: 

XMC-AutoTrac негізгі бақылаушы; 
XSC-AutoTrac басқару бақылаушы. 
Ол AutoTrac жүйесінің барлық басқа компоненттерінен кіріс ескерту 

дабылдарын қабылдайды және ескерту дабыл ретінде солға немесе оңға 
бұрылу бұрышының мәнін береді. 

ActiveCommand Steering (ACS) жүйесімен жабдықталған тракторларда 
кабинаның артқы жағында орналасқан бұру тұтқасы, тежеу және резервтеу 
жүйелеріне арналған екі бақылаушы орнатылады. Олардың біріншісі,  
модульді  бұру басқаруы, тежеу және резервтеу жүйелерінің жұмысын 
бақылайды. 

Ол кабинаның оң жағындағы артқы қақпақтың астында орналасқан. 
Бұл басқару блогында келесі бағдарламалық жасақтама орнатылған: 

XMA / B-ActiveCommand Steering жүйесінің негізгі A/B бақылаушы 
(ACS); 

XSA/B — ActiveCommand Steering (ACS) жүйесінің A / B басқару 
бақылаушы.[15] 
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3.3. Автоматтандырудың техникалық құралдарын қолдану 
Технологиялық үдерісті автоматтандыру-адамның тікелей 

қатысуынсыз немесе адамға ең маңызды шешімдер қабылдау құқығын 
қалдырмай технологиялық үдерістің өзін басқаруға мүмкіндік беретін жүйені 
немесе жүйелерді іске асыруға арналған әдістер мен құралдар жиынтығы. 

Әдетте, технологиялық үдерісті автоматтандыру нәтижесінде ТП АБЖ 
құрылады. 

Технологиялық үдерістерді автоматтандырудың негізі қабылданған 
басқару критерийіне (оңтайлылыққа) сәйкес материалдық, энергетикалық 
және ақпараттық ағындарды қайта бөлу болып табылады. Бағалау 
сипаттамасы ретінде автоматтандыру деңгейі (дәрежесі) түсінігі болуы 
мүмкін 

Ішінара автоматтандыру-жекелеген аппараттарды, машиналарды, 
технологиялық операцияларды автоматтандыру. Бұл үдерістерді олардың 
күрделілігіне немесе өтуіне байланысты Басқару адамға іс жүзінде қол 
жетімді болмаған кезде жасалады. Әдетте жұмыс істеп тұрған жабдық 
ішінара автоматтандырылады. Жергілікті автоматтандыру тамақ өнеркәсібі 
кәсіпорындарында кеңінен қолданылады.[7] 

Кешенді автоматтандыру-бірыңғай, автоматтандырылған кешен 
ретінде жұмыс істейтін технологиялық учаскені, цехты немесе кәсіпорынды 
автоматтандыруды көздейді. Мысалы, электр бекетері (станция). 

Толық автоматтандыру-Автоматтандыру деңгейінің ең жоғары сатысы, 
онда Өндірісті бақылау мен басқарудың барлық функциялары (кәсіпорын 
деңгейінде) техникалық құралдарға беріледі. Дамудың қазіргі деңгейінде 
толық автоматтандыру іс жүзінде қолданылмайды, себебі бақылау 
функциялары адамда қалады. Атом энергетикасы кәсіпорындарын толық 
автоматтандыруға жақын деп атауға болады. 

Стандарттаудың екі негізгі қағидасы бар: 
- агрегаттау ұстанымы, 
- блоктық-модульдік ұстанымы. 
Автоматтандырудың техникалық құралдарына да белгілі бір талаптар 

қойылады. Сияқты: 
- Автоматтандыру құралдарының құрамына қойылатын талаптар; 
- басқару алгоритмдерін іске асыру дәлдігіне қойылатын талаптар; 
- басқару жүйелеріне қызмет көрсетудің қарапайымдылығына 

қойылатын талаптар.[7] 
Өндірісті автоматтандыру құрылымы мен басқарылуы бойынша 

сенімді, салыстырмалы түрде қарапайым машиналардың, механизмдер мен 
аппараттардың болуын болжайды. Автоматтандырудың техникалық 
құралдарының дамуы күрделі үдеріс болып табылады, оның негізінде 
автоматтандырылған өндіріс-тұтынушылар мүдделері, ал екінші жағынан 
құралдарды өндіруші кәсіпорындардың экономикасы мен мүмкіндіктері 
жатыр. Автоматтандырудың жаңа техникасын енгізу есебінен өндіруші-
тұтынушылар жұмысының тиімділігін арттыру дамудың бастапқы 
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ынталандыруы болып табылады. Автоматтандырылған нысандардың 
функциялары мен олардың техникалық сипаттамаларының алуан түрлілігіне 
байланысты автоматтандырылған кәсіпорындардың сұраныстарын оңтайлы 
қанағаттандыруды сақтай отырып, функционалды және конструктивті 
әртүрлілікті азайту міндеті туындады. Бұл міндет стандарттау әдістерінің 
көмегімен шешіледі. 

Сонымен, GPS навигациясы негізінде параллель жүргізу-қазіргі 
заманғы өсімдік шаруашылығы үшін техникалық жетілдірілген және 
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күндіз-түні, Тұманда, қатты шаң болған кезде тракторды немесе комбайнды 
берілген қатарлар бойынша дәл жүргізуге мүмкіндік бере отырып, техниканы 
пайдалану коэффициентін арттырады. Нәтижесінде жұмыстарды орындау 
мерзімі мен құны қысқарады. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы бақылау және мониторинг 
жүйелері. 

Жер серіктік мониторинг аграрлық өндірісті бақылаудың дәлдігін, 
объективтілігін және жиілігін арттыра отырып, ауыл шаруашылығы 
статистикасының сапасы мен дұрыстығын жақсартуға мүмкіндік береді. 

Біздің елге келетін болсақ, мұндай технологияларды енгізу әрекеттері 
бірқатар қиындықтарға тап болады. Ең алдымен, жер пайдалану туралы 
нақты ақпаратты жинауға және өндірістің техникалық құралдарын, әсіресе ірі 
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ыңғайлы жұмыс істеуді қамтамасыз ететін сенімді бағдарламалық 
жасақтаманы қажет етеді. Мұндай бағдарламаларды енгізу айтарлықтай 
экономикалық нәтиже береді. 

Қазіргі уақытта жер серіктік мониторинг жүйелері негізінен 
автомобиль көлігін басқару және бақылау үшін қолданылады – 
жоспарланбаған қозғалыстарды бақылау және отынның төгілуін анықтау. 

Ауыл шаруашылығы паркін басқару жүйелері өте аз. Агроөндіріске 
автомобиль мониторингі жүйесін енгізуге талпыныс жасалуда. Алайда, 
экономика алға қойған міндеттер әрдайым басқа сала үшін жасалған дайын 
жүйелердің функционалдығымен қанағаттандырыла бермейді. 
Жылжымайтын жер учаскесі де өзгергіштікке ие: мәдениеттер, оларды өсіру 
технологиялары өзгеруде, тіпті уақыт өте келе өрістердің шекаралары 
өзгеруде, бұл аудандардың өзгеруіне әкеледі. Ақпараттың сабақтастығын 
қамтамасыз ету және туындайтын проблемаларды, оның ішінде 
экономиканың кадрларының өзгеруіне байланысты проблемаларды азайту 
үшін мұның бәрін нақты уақытта бақылау және бірнеше жыл сақтау қажет. 
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Жалпы, мұндай жүйелерді енгізу экономиканы басқаруды сапалы жаңа 
деңгейге шығарады, пайдалану шығындарын азайтады, жабдықтар паркін 
мақсатсыз пайдалануды шектейді, осылайша өнімділікті арттырады. 
Сонымен қатар, осы жүйелерді қолдана отырып, сіз тіпті ірі фермаларда да 
қызметкерлердің ең аз мөлшерін ала аласыз, және барлық агротехникалық 
мерзімдерді бақылау, сөзсіз, негізгі дақылдардың өнімділігін арттыруға 
жауап береді. 

Бақылау және мониторинг жүйелері бақылауға жататын көлік 
құралдарына немесе механизмдерге (тұқым сепкіштер мен комбайндардан 
автомобиль және трактор техникасына дейін) орнатылатын жабдықтар 
жиынтығынан және кейіннен есептерді қалыптастыра отырып, көлік 
құралынан алынған деректерді өңдеуді, талдауды және визуалдауды 
жүргізетін мамандандырылған бағдарламалық қамтылымнан тұратын 
аппараттық-бағдарламалық кешендер болып табылады. Көлік құралында 
GPS/ГЛОНАСС қабылдағышы орнатылады, ол көлік бірлігінің нақты орнын, 
оның жылдамдығын, қозғалыс бағытын және т. б. анықтайды. 

Содан кейін, ұялы байланыс операторларының желілері бойынша GSM 
модемінің көмегімен бұл деректер нақты уақыт режимінде арнайы серверге, 
содан кейін жүйенің пайдаланушыларына интернет желісі арқылы 
жіберіледі. 

Жүйе бұру тұтқасыде жүргізушінің болуы мен бактардағы отын 
деңгейінен бастап отын шығынына және тұрақтардың ұзақтығына дейін 
бастапқы және қайталама жабдықтардың көптеген шарқы өлшемдерін 
бақылауға қабілетті. Егер сезбектермен жабдықталған бақыланатын құрал 
қандай да бір себептермен GSM желісінің әрекет ету аймағынан шығып 
кетсе, оның қозғалысы туралы барлық деректер деректер базасында 
сақталады (үздіксіз жұмыстың бірнеше айына дейін) және байланыс қайта 
басталған кезде клиентке есептер түрінде келеді. 
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3.39 сурет - Бақылау және мониторинг жүйесінің жұмыс істеу қағидаты 
 
Пайдаланушыға қажетті нысанды көрсететін карталар, сондай-ақ 

алынған барлық ақпаратты қамтитын мәліметтер базасы қол жетімді, ол 
карталарда да, оқиғалар журналында да көрсетіледі. 

Мұндай жүйелердің мысалдары ретінде нарықтағы бірқатар өкілдерді 
атап өткен жөн.[12] 

"Агробақылау" - көлік пен жер учаскелерін мониторингтеу мен 
басқарудың мамандандырылған жүйесі. Жылжымалы объектіге орнатылған 
навигациялық жабдық қажетті ақпаратты жинауды және жүйенің орталық 
серверіне беруді қамтамасыз етеді. 

Бұл ақпарат бас механикке, меңгерушіге қол жетімді болуы мүмкін. 
гараж, инженер, агроном немесе шешім қабылдайтын менеджер. Деректерді 
беру электрондық жинақтағыш (флэш-жад) арқылы да, ұялы байланыс 
желілерінің көмегімен нақты уақытта да жүзеге асырылады. 

"АвтоГРАФ" техника мониторингі жүйесі – отандық аспаптарда жұмыс 
істейтін, техника мониторингінің икемді және рентабельді жүйесі. 
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3.40-сурет - "Агробақылау" бақылау және мониторинг жүйесі 

интерфейсінің мысалы 
 
"Навигатор-Агро" агрономдардың, механизаторлар мен 

комбайнерлердің жұмысын тексеруге, жұмыстың сапасын бағалауға, егістік 
материал мен тауарлық астықтың, тыңайтқыштардың, өсімдіктерді қорғау 
құралдары мен ЖЖМ ұрлауының жолын кесуге мүмкіндік береді. 

- "СКАУТ" немесе автоқөлікті серіктік бақылау және отынды есепке 
алу – көлік құралдарының мониторингі және бақылау жүйесі. 

Осы жүйенің арқасында ол орнатылған кез-келген көліктің орналасқан 
жері мен күйін бақылауға болады. 

3.41-суретте өздігінен жүретін машинаға СКАУТ жүйесін орнату 
кезеңдері көрсетілген. 
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3.41 сурет - Скаут жүйесін өздігінен жүретін машинаға орнату 

 

 
3.42 сурет - СКАУТ бақылау және мониторинг жүйесі интерфейсінің 

мысалы: алаңдардың ғарыштан түсірілген суреттеріне тректі салу 
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3.43 сурет - СКАУТТЫ бақылау және бақылау жүйесінің интерфейсінің 

мысалы: комбайнның негізгі шарқы өлшемдерін бақылау – бос жұмыс 
кестесі, тұтану, жылдамдық кестесі, бункерді толтыру және бункерден 
шығару кестесі, өріс бойынша қозғалысты бақылау, префиксті қосу және т.б. 

 
Жалпы, мұндай жүйелер келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 
- ауыл шаруашылығы көлік құралдарының географиялық орналасқан 

жерін, бағытын және қозғалыс жылдамдығын анықтау; 
- ауыл шаруашылығы жүктерін тиеуді, тасымалдауды және түсіруді 

бақылау; 
- отын шығынын, сондай-ақ оның рұқсат етілмеген төгінділерін 

бақылау; 
- ауыл шаруашылығы техникасымен өңделген жер алқаптарын есепке 

алу; 
- жұмыстың басталу және аяқталу уақытын бақылау; 
- ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындау кезінде жылдамдық 

режимінің сақталуын бақылау; 
- кіру/шығу уақытын бақылай отырып, объектінің белгіленген учаске 

(өріс) шегінде болуын бақылау; 
- маршруттың сақталуын бақылау және оны бұзу фактілерін ашу; 
- өткен жолға сәйкес отын шығынын бақылау.[11] 
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алу; 
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Тәжірибелік тапсырма 
 

Бұру басқару жүйесінің бақылауш позиция сезбегіне (потенциометр) 
тікелей тәуелді алдыңғы доңғалақтың айналу бұрышы туралы кіріс ескерту 
дабылдарын алады (1 сурет). Бұл сезбек алдыңғы доңғалақтардың бұрылу 
бұрышын анықтау үшін кері байланыс ескерту дабылдарының көзі ретінде 
қолданылады. 

 
1.43 сурет -Потенциометр 

 
Егер келесі 4,8 V және 0,8 a деректері болса, потенциометрдің кедергісі 

қандай болады? Омдағы қарсылықты есептеңіз және нәтижені 
диагностикалық көрсеткіштерге енгізіңіз. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Ауыл шаруашылығы техникасын автоматты түрде жүргізу 
жүйелерінің екі негізгі түрін бөліп көрсетіңіз? 

2. Ауыл шаруашылығы машиналарына арналған заманауи 
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3. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы бақылау және 
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4. Дәл егіншілік жүйесін сипаттаңыз. 
5. Ауыл шаруашылығы техникасына арналған автопилоттардың 

мақсаты мен жұмыс істеу қағидаты қандай? 
6. Ауыл шаруашылығы техникасына параллель жүргізу жүйелерінің 
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7. Автоматты жүргізу жүйелерін құру кезінде трактордың үш кезеңін 

сипаттаңыз? 
8. Auto Trac жүйесін қосу критерийлерін көрсетіңіз? 

  



184
  

 

Қосымша  әдебиеттер 
 Р. В.Ковин , Н.Г.Марков , Геоақпараттық жүйелер: Томск 
политехникалық университетінің баспасы, 2008.-175 б. 
 Е. Г.Капралов, А. В. Кошкарев, Геоинформатика негіздері. ЖОО 
студенттеріне арналған оқу құралы-М.: "Академия" баспа орталығы, 2004. 
- 152 б. 
 Е.В. Труляк, Е.И. Трубилин, АӨК Зияткерлік техникалық құралдары: 
оқу құралы, Краснодар КубГАУ, 2016-266 б. 

 
 

Қысқаша қорытынды 
 Модульдің мазмұны ауыл шаруашылығы техникасын автоматты 
басқару негіздерін зерделеуге бағытталған. Автоматты басқару жүйесінің 
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4-БӨЛІМ. АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖАБДЫҚТЫ 
БАҒДАРЛАМАЛАУ 

 
Модульге қысқаша шолу 
Бұл ПМ 13 модульі  ауыл шаруашылығы техникасын басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін бағдарламалау және бағдарламалық 
қамтамасыз етуді құру үшін қажетті білімдерді, іскерліктер мен дағдыларды 
сипаттайды. 

 
 
Модульді зерделеу нәтижесінде студенттер мехатрондық модульдер 

мен автоматты басқару жүйелерін конфигурациялау және басқару бойынша 
дағдылар мен білім алады. Ауыл шаруашылығы машиналарын 
автоматтандыру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастыру. 
 

4.1. Мехатрондық жүйелерді жобалау 
Жобалау дегеніміз-бұл әлі жоқ объектінің қабылданған үлгісінде құру, 

түрлендіру және ұсыну. 
Инженерлік жобалау кейбір техникалық объектілерге нақты қажеттілік 

болған кезде басталады. Жобалау нәтижесі, әдетте, берілген жағдайларда 
объектіні дайындау үшін жеткілікті ақпараты бар құжаттаманың толық 
жиынтығы болып табылады. Осы құжаттама жоба - объектінің түпкілікті 
сипаттамасы болып табылады. 

Жобалау зерттеу, есептеу және жобалау сипатындағы жұмыстар 
кешенін орындауды көздейді. 

Барлық жобалық шешімдер немесе олардың бір бөлігі адам мен 
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компьютердің өзара әрекеттесуі арқылы алынған жоба автоматтандырылған 
деп аталады. Автоматтандырылған дизайнды жүзеге асыратын жүйе – 
автоматтандырылған жобалау жүйесі – АЖЖ (CAD-Computer Aided Design). 

Жобалау үдерісінің екі негізгі ерекшелігі бар. Біріншіден, оның 
кезеңдерінің құрамы мен дәйектілігі жобаның мақсатына байланысты емес. 
Екіншіден, жобалау үдерісінің логикасы дизайн әдісіне инвариантты-
дәстүрлі немесе автоматтандырылған. 

Жобалау-бұл жобалау объектісін іздестіруге, зерттеуге, есептеуге және 
құрастыруға бағытталған жұмыстар кешені. 

Адам қызметінің түрі ретінде жобалаудың мақсаты-адамдарға қажет 
нысанды құру. Дизайн қажеттілігі жобалау объектісі болуы керек 
тұтынушылық қасиеттердің белгілі бір жиынтығын сипаттағаннан кейін 
туындайды. 

Жобалау үдерісі жобалау объектісіне қажеттілікті сипаттаумен 
басталады, аяқталады – жобалық құжаттамамен, сол арқылы сіз осы 
қажеттіліктерді қанағаттандыратын объект жасай аласыз. 

Жобалау міндеті- жобалау объектісіндегі қажеттілік сипаттамасын 
өндіруші нақты нысанды орындайтын стандартты құжаттамаға түрлендіру. 
Бұл курста біз мехатрондық құрылғылар (mu) және мехатрондық жүйелер 
(MS) деп түсінеміз. Mu немесе MS құрылымының мәнін түсіну үшін 
мехатроника мен олардың негізіндегі өнімдердің кейбір ерекшеліктеріне 
тоқталайық. Бүгінгі таңда тұтыну нарығы қойылған талаптарды 
қанағаттандыру үшін, белгілі бір уақытта әртүрлі жұмыс жағдайларында 
сенімді жұмыс істеу үшін, пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін, сондай-ақ 
төмен құны болуы үшін кең функционалды қабілеттері бар өнімдерді көбірек 
талап етеді. 

Мұндай өнімдердің мысалдары көптеген автоматты жүйелер, 
фотосуреттерді басып шығару сапасы бар принтерлер, қауіпсіздігі жоғары, 
отын шығыны аз және жайлылығы жоғары автомобильдер, қоршаған 
ортаның әртүрлі жағдайларына өздігінен бейімделе алатын ультра дәл 
машиналар. 

Механикалық функционалды элементтері электрлік немесе электронды 
түрде біріктірілген техникалық бұйымдар үшін 1975 жылы Жапонияда 
"мехатроника" термині енгізілді. "Мехатроника" сөзі белгілі бір ғылыми 
пәндердің шекараларын саналы түрде жабу және әртүрлі пәндерден білімді 
интеграциялау кезінде жаңа инновациялық өнімдерді жасау үшін пайда 
болатын мүмкіндіктерді пайдалану бағдарламасы ретінде түсініледі. 

Басқаша айтқанда, мехатрондық құрылғылар мен жүйелер – бұл дәл 
механика, электр жетегі, электроника және компьютерлік басқарудың 
жетістіктерін пайдалануға негізделген машиналардың (немесе машина 
түйіндерінің) соңғы класы деп айта аламыз. 

Физиканың кез-келген бөліміне негізделген классикалық өнімдермен 
салыстырғанда мехатроника өнімдерінің өзіндік ерекшеліктері бар. 
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 Мехатроника жүйелері классикалық жүйелерден әртүрлі дәрежеде 
өзара байланысты элементтердің көптігімен ерекшеленеді (күрделілік), олар 
физиканың әртүрлі салаларында да жүзеге асырылады (гетерогенділік). 
 Мехатроника жүйелерінің функционалдығы гетерогенді ішкі 
жүйелердің өзара әрекеттесуіне және жоғары дәлдіктегі интеллектуалды 
автоматты басқару жүйелерінің (smart systems) әрекетіне негізделген. 
 Автоматты басқару жеке жүйелердің жұмыс аймағын едәуір кеңейтуге 
мүмкіндік береді (физикалық шекараларға дейін), сонымен қатар бүкіл 
жүйені арнайы талаптарға икемді түрде бейімдеуге мүмкіндік береді (алдын-
ала орнату, өзін-өзі реттеу, Оқыту). 
 Заманауи микроэлектрондық функционалды элементтердің 
(микроүдерістер, ескерту дабылдық үдерістер) сағат жылдамдығы мен жад 
сыйымдылығының тез артуы, сондай-ақ функциялардың аппараттық 
құралдан Бағдарламалық жасақтамаға ауысуы мехатроника жүйелерінің 
виртуалды элементтерінің (бағдарламалық жасақтамасының) санын үнемі 
арттырады. 
 Жүйелердің күрделілігінің артуымен туындаған инновациялық 
өнімдерді әзірлеу мүмкіндіктері қажетті пәндердегі заманауи білім деңгейін 
ескеруді талап етеді. Заманауи әдістер мен жобалау құралдарын қолдана 
отырып, технологиялық мүмкіндіктерді дамытудан жүйелерді дамытудағы 
артта қалудың алдын алу қажет. 
 Мехатроника жүйелерінің күрделілігі функциялар мен формаларға 
бағытталған жүйелік талдау әдістерін қолдануды талап етеді, мысалы, 
функцияларды бөлу, иерархиялық және модульдік құрылымдау және 
интеграцияның әртүрлі формаларын қолдану. 

Біз қабылдаған МС анықтамасына сүйене отырып, біз МС-тің бірқатар 
негізгі белгілерін бөліп аламыз: 
 - мехатрондық құрылғының немесе жүйенің сыртқы функцияларын 
орындайтын шығу механикалық буынының (ЖМЗ); күштік 
электромеханикалық немесе өзге де жетектің; жетекті бағдарламалық басқару 
құрылғысының; дамыған ақпараттық жүйенің болуы. 
 - ақпарат пен энергияны түрлендірудің минимумы, мысалы, 
редукторсыз жетекті тікелей цифрлық басқару (түрлендірудің минимум 
ұстанымы). 
 - бірнеше функцияларды орындау үшін бірдей МС элементін 
пайдалану, мысалы, қозғалтқыш шарқы өлшемдерін моментті (тоқ) және 
жылдамдықты өлшеу үшін қолдануға болады (функцияларды біріктіру 
ұстанымы). 
 - элементтерді ультра тығыз орнатуды қолдану. 
 - МС түйіндерін бір корпуста біріктіру. 

Мехатрондық түйіндердің жиынтығы мехатрондық жүйені (машинаны) 
құрайды, онда мехатрондық түйіндер басқарылатын салыстырмалы қозғалыс 
мүмкіндігіне ие болады. Бұл жағдайда түйін көбінесе байланыс 
(робототехника сияқты) немесе модуль деп аталады. 
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Мехатрондық түйін жалпы жағдайда мыналардан тұрады: 
 - құрамында корпус (тіреуіш), күштік элемент (қозғалтқыш, жетек), 
ЖМЗ бар механизм, ол күштік элементтен, қозғалыстың механикалық 
берілісінен, жұмыс органынан немесе ЖМЗ-ның басқа да соңғы элементінен 
тұруы мүмкін; 
 - қуат элементінің басқарылатын қуат күшейткіші; 
 - Қуат күшейткішін басқару құрылғылары (реттегіштің өзі); 
 - ішкі ақпараттық жүйе (мехатрондық тораптың өзінің жағдайынің 
сезбектері және сезбектерден ақпаратты алдын ала өңдеу құралдары);); 
 - сыртқы ақпараттық жүйе (мехатрон түйінінің сыртқы әлемі туралы 
ақпарат сезбектері және ақпаратты алдын ала өңдеу құралдары; 
 - мехатрондық түйінді басқару құрылғылары (әдетте бағдарламалық 
жасақтама). 

Осыған сүйене отырып, ауыл шаруашылығы техникасының 
мехатрондық торабын басқару үшін John Deere GreenStar терминалы арқылы 
CommandCenter арқылы мехатрондық жүйелердің жұмысы мен міндеттерін 
басқаруға мысал келтіруге болады. 

Greenstar қосымшаларына қол жеткізу. 
GreenStar қосымшаларына қатысты барлық ақпарат пен функцияларға 

қол жеткізу GreenStar функционалдық пернесі арқылы жүзеге асырылады. 
 Мәзір 

2 

 
GS3 
 

 Greenstar Белсендіру 
Greenstar қосымшалары үшін қолмен навигация мен құжаттаудан басқа 

белсендіру қажет. "Іске қосу" бетінде бағдарламаның іске қосылғанына және 
"қосулы" жалаушасының қойылғанына көз жеткізіңіз. 

1. Мәзір  

2. GS3  

3. GreenStar функционалдық пернесі  
 
4. “Активтендіру" қосымша беті 
 
Баптауды қажет ететін элементтер 
Енгізілетін ақпараттың көлемі операторға және құжатталуы қажет 

ақпараттың көлеміне байланысты. Орнату шебері көрсетілген әрекеттерге 
сәйкес орнату беттерін ашу арқылы қажетті әрекеттерді орындауға 
көмектеседі. GreenStar қосымшаларын орнату үшін қажетті орнату беттерін 
қолмен ашуға болады. 

Баптау беттері туралы жиынтық ақпарат 
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Мехатрондық түйін жалпы жағдайда мыналардан тұрады: 
 - құрамында корпус (тіреуіш), күштік элемент (қозғалтқыш, жетек), 
ЖМЗ бар механизм, ол күштік элементтен, қозғалыстың механикалық 
берілісінен, жұмыс органынан немесе ЖМЗ-ның басқа да соңғы элементінен 
тұруы мүмкін; 
 - қуат элементінің басқарылатын қуат күшейткіші; 
 - Қуат күшейткішін басқару құрылғылары (реттегіштің өзі); 
 - ішкі ақпараттық жүйе (мехатрондық тораптың өзінің жағдайынің 
сезбектері және сезбектерден ақпаратты алдын ала өңдеу құралдары);); 
 - сыртқы ақпараттық жүйе (мехатрон түйінінің сыртқы әлемі туралы 
ақпарат сезбектері және ақпаратты алдын ала өңдеу құралдары; 
 - мехатрондық түйінді басқару құрылғылары (әдетте бағдарламалық 
жасақтама). 

Осыған сүйене отырып, ауыл шаруашылығы техникасының 
мехатрондық торабын басқару үшін John Deere GreenStar терминалы арқылы 
CommandCenter арқылы мехатрондық жүйелердің жұмысы мен міндеттерін 
басқаруға мысал келтіруге болады. 

Greenstar қосымшаларына қол жеткізу. 
GreenStar қосымшаларына қатысты барлық ақпарат пен функцияларға 

қол жеткізу GreenStar функционалдық пернесі арқылы жүзеге асырылады. 
 Мәзір 

2 

 
GS3 
 

 Greenstar Белсендіру 
Greenstar қосымшалары үшін қолмен навигация мен құжаттаудан басқа 

белсендіру қажет. "Іске қосу" бетінде бағдарламаның іске қосылғанына және 
"қосулы" жалаушасының қойылғанына көз жеткізіңіз. 

1. Мәзір  

2. GS3  

3. GreenStar функционалдық пернесі  
 
4. “Активтендіру" қосымша беті 
 
Баптауды қажет ететін элементтер 
Енгізілетін ақпараттың көлемі операторға және құжатталуы қажет 

ақпараттың көлеміне байланысты. Орнату шебері көрсетілген әрекеттерге 
сәйкес орнату беттерін ашу арқылы қажетті әрекеттерді орындауға 
көмектеседі. GreenStar қосымшаларын орнату үшін қажетті орнату беттерін 
қолмен ашуға болады. 

Баптау беттері туралы жиынтық ақпарат 

  
 

1. Фермадағы ресурстар мен жағдайлар  
2. Ферма ресурстары өрісінің атауы-құжаттау функцияларын 

пайдалану үшін (мысалы, рецепт карталары, нақты қамту карталары және 
дақыл карталары) немесе өріс бойынша санаттарға навигациялық желілерді 
бөлу үшін қажет. Өрістердің аттарын бір-бірінен 7,9 км (4,9 миль) 
қашықтықта орналасқан өрістерде жұмыс істеу кезінде жабынды картаға 
түсіру және Swath Control Pro көмегімен қолдану керек. 

3. Шарттар-ауа-райы, мәдениет және топырақ туралы ақпарат енгізу. 
 Ескертпелер-тапсырма туралы ескертулерді енгізу. 

4. Құрал-жабдықтар  
 Машина қосымша беті 
 Машина атауы-машина туралы ақпаратты аты бойынша сақтау. 
 Қосылу түрі-дәл картаға түсіру үшін қажет. 
 Машинаны ауыстыру-көбінесе навигация немесе карталау дәлдігін 
жақсарту үшін қажет. 
 Жазу көзі-карта жазбасын және құжаттауды қосу және өшіру 
шарттарын таңдау. 
 "Агрегат 1" қосымша беті 
 Агрегат түрі туралы ақпарат 
 Ауыстыру қондырғысы-Swath Control Pro картасын дәл картаға түсіру 
және құрылғыны шарлау үшін қажет. 
 Құрылғының ені-картаға түсіру үшін қажет. 
 2 және 3 блок қосымша беті— қосымша қондырғылармен, мысалы, 
пневматикалық ілмекпен жұмыс істеу үшін қол жетімді. 
 Құжаттау- құжатталуы тиіс операциялар туралы ақпаратты енгізу, 
мысалы, өнім егу, енгізу немесе егін жинау. Сонымен қатар, ол нақты түсімді 
картаға түсіру және картаға түсіру үшін қолданылады. 

Орнату шеберін пайдалану 
 Орнату шеберінің көмегімен пайдаланушы таңдалған шарқы 
өлшемдерге сәйкес қажетті орнату беттеріне ауыса алады. Ол үшін "Баптау" 
қосымша бетіне өту керек. 

1. Мәзір  
 
2. GS3  
 
3. GS3 функционалдық пернесі 
4. "Баптау" қосымша беті 
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ЕСКЕРТУ. Қосымша шарқы өлшемдерді орнатпау үшін, егер 

құжаттауға жататын ақпарат белгілі болса, тек құжаттау опциясын таңдаңыз. 
5. Белгілеңіз пункттері, онда талап етілетін іс-қимыл, түймесін 

басыңыз, "Қабылдау". 
6. Әр шарқы өлшемдер бетіндегі қажетті элементтерді толтырыңыз, 

содан кейін жалғастыру үшін "келесі бет" түймесін басыңыз. 
7. ЕСКЕРТУ. Қызыл жұлдызша әр бетте толтырылуы керек 

элементтерді белгілейді  
Карталау 
Өнімділікті картаға түсіру ауыл шаруашылығында белгілі бір 

аумақтағы топырақтың гетерогенділігін жоғары дәлдікпен анықтау үшін 
қолданылады. 

 Өнімділікті картаға түсіру кезінде комбайнның орналасуы 
(координаталар ы мен уақыты) өлшеу деректерін геокодтау және оларды 
борттық компьютерде жинақтау жүзеге асырылады. Барлық жетекші 
компаниялардың комбайндары осындай жүйелермен жабдықталған. 
Өнімділік сезбектерінен басқа, астық жинайтын комбайндар астықтың 
ылғалдылығын өлшеуге, сондай-ақ жұмыс жылдамдығы мен қармау енін 
анықтауға арналған сезбектермен, ал жекелеген жағдайларда еңіс 
сезбектерімен жабдықталған. 
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ЕСКЕРТУ. Қосымша шарқы өлшемдерді орнатпау үшін, егер 

құжаттауға жататын ақпарат белгілі болса, тек құжаттау опциясын таңдаңыз. 
5. Белгілеңіз пункттері, онда талап етілетін іс-қимыл, түймесін 

басыңыз, "Қабылдау". 
6. Әр шарқы өлшемдер бетіндегі қажетті элементтерді толтырыңыз, 

содан кейін жалғастыру үшін "келесі бет" түймесін басыңыз. 
7. ЕСКЕРТУ. Қызыл жұлдызша әр бетте толтырылуы керек 

элементтерді белгілейді  
Карталау 
Өнімділікті картаға түсіру ауыл шаруашылығында белгілі бір 

аумақтағы топырақтың гетерогенділігін жоғары дәлдікпен анықтау үшін 
қолданылады. 

 Өнімділікті картаға түсіру кезінде комбайнның орналасуы 
(координаталар ы мен уақыты) өлшеу деректерін геокодтау және оларды 
борттық компьютерде жинақтау жүзеге асырылады. Барлық жетекші 
компаниялардың комбайндары осындай жүйелермен жабдықталған. 
Өнімділік сезбектерінен басқа, астық жинайтын комбайндар астықтың 
ылғалдылығын өлшеуге, сондай-ақ жұмыс жылдамдығы мен қармау енін 
анықтауға арналған сезбектермен, ал жекелеген жағдайларда еңіс 
сезбектерімен жабдықталған. 

  
 

 
4.1 сурет - Өнімділікті картаға түсіру үшін жинау комбайнын 

жабдықтау сұлбасы 
 
Green Star-да карта жасау бағдарламасын орнату үшін келесі шарқы 

өлшемдер қолданылады. 
Картаға өту 
1. Мәзір  

2. GreenStar  
 
3. Карталау 
 
Карта деңгейлерін орнату 
1. Карта шарқы өлшемдері  
 

2. Фонда көрсетілетін картаны таңдаңыз  
Мысалдар: рецепт картасы немесе аэрофотосурет 

 Артқы карталарды Apex немесе басқа жұмыс үстелі бағдарламалық 
жасақтамасынан жүктеуге болады 
 Алдыңғы жағында көрсетілетін картаны таңдаңыз 

 
Мысалдар: нақты қамту, жабу немесе дақыл картасы 

 Карта қабатының алдыңғы жағында көрсету үшін қамту картасын 
немесе нақты қамту картасын таңдаңыз 

ЕСКЕРТУ. Бұл батырма "Құжаттау" опциясы "Операция" күйіне 
орнатылған жағдайда ғана белсенді болады. 

Картаның аңызын өзгерту 
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1. Карталау 
 

2. Аңызды өзгерту  
ЕСКЕРТУ. Құжаттау шарқы өлшемдерінің нақты қамту немесе дақыл 

картасын орнату керек және олардың біреуін карта шарқы өлшемдерлерінде 
алдыңғы қабат ретінде таңдау керек. 

3. Қажетті ең жоғарғы  және минималды мәнді енгізіңіз. 
4. Аңыз автоматты түрде бес түске бөлінеді. 
Карталау диагностикасы (жазбалар) 
Егер жазба басталмаса, жүйенің күйін анықтау үшін жазба 

диагностикасына өтіңіз. 
1. Мәзір  

2. GS3  
 
3. GreenStar Диагностикасы 
 
4. Жазуды таңдау  
Шекаралар Swath Control Pro™, iTEC Pro, өріс атауларын автоматты 

түрде өзгерту және өріс ауданын анықтау үшін қолданылады. 
1. Мәзір  

2. GreenStar  
 
 
3. Карталау 
4. "Шекара" қосымша беті 
 
5. Сақталатын шекара үшін өріс атауын таңдаңыз 

 
 
ЕСКЕРТУ. Өрістердің бірдей атауымен тек бір сыртқы шекараны 

сақтауға болады. 
6. Шекара түрін таңдаңыз . 

 - сыртқы шекара-бұл өрістің периметрі. Өріс атауын және Swath Control 
Pro™автоматты түрде таңдау үшін қолданылады. 
 - ішкі шекара-бұл өтуге болатын өрістегі кедергінің периметрі. Swath 
Control Pro және iTEC Pro™үшін қолданылады. 
 - ішкі өтпейтін шекара-бұл өтуге болмайтын өрістегі кедергінің 
периметрі. 

Swath Control Pro және iTEC Pro үшін қолданылады. 
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ЕСКЕРТУ. Өрістердің бірдей атауымен тек бір сыртқы шекараны 

сақтауға болады. 
6. Шекара түрін таңдаңыз . 

 - сыртқы шекара-бұл өрістің периметрі. Өріс атауын және Swath Control 
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 - ішкі шекара-бұл өтуге болатын өрістегі кедергінің периметрі. Swath 
Control Pro және iTEC Pro™үшін қолданылады. 
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периметрі. 

Swath Control Pro және iTEC Pro үшін қолданылады. 

  
 

 - Гонның соңы шекарасы-өрістегі гонның соңы. Swath Control Pro және 
iTEC Pro үшін қолданылады.  

6. Шекараны ауыстыру қашықтығын енгізіңіз. Бұл GPS 
қабылдағышының сол және оң жағындағы шекараны жазу нүктесіне дейінгі 
қашықтық. 

7. Жиектің жазу нүктесін машинаның немесе қондырғының қажетті 
бұрышына ауыстырыңыз. Бұл нүктенің машинаның алдындағы және 
артындағы орны машина мен қондырғының ығысу шарқы өлшемдеріне 
енгізілген мәндермен анықталады. 

8. Машинаны өрістің шетіне апарыңыз. 
9. "Жиекті жазуды бастау" таңдаңыз”  
10. Периметр бойынша өрісті айналып өтіңіз. 
11. ЕСКЕРТУ. Шекараны жазу кезінде AutoTrac және басқа 

қосымшаларды пайдалануға болады. 
12. Қажет болса, жазба тоқтатылған және жаңартылған нүктелер 

арасында түзу сызық салу үшін "шекараны жазуды кідірту" опциясын 
таңдаңыз.  

13. "Шекараны жазуды тоқтату" таңдаңыз. Шекараның бірінші және 
соңғы нүктелері арасында түзу сызық жасалады. 

Ақаулықтарды жою және жою 
Қамту карталары 

 Белгі: бұрын жазылған қамту картасы іске қосылған кезде жүктелмейді. 
Тексеріңіз: карталар сақталуы үшін Дисплейді кілтпен дұрыс өшіру 

керек. Тұтану кілтін "Өшірулі" күйіне бұрғаннан кейін."Шарқы өлшемдерді 
сақтау экраны көрсетілуі керек. 
 Белгі: өрістің атын таңдағанда алдын-ала жазылған қамту картасы 
жүктелмейді. 

Тексеріңіз: қондырғының ені мен бөлімдер саны қамту картасын жазу 
кезінде қолданылған мәндерге сәйкес келуі керек. 

Машина мен агрегатты баптау 

 
Машина мен агрегатты баптауды дисплейді бір машинадан екінші 

машинаға ауыстырған кезде немесе агрегатты ауыстырған кезде орындау 
қажет. Навигация, картаға түсіру және Swath Control дәлдігі шарқы 
өлшемдердің дәлдігіне байланысты. Автоматты түрде анықталған шарқы 
өлшемдерлер көлеңкеленген. 

GreenStar-да машинаны орнату 
1. Мәзір 
2. GS3 
 
3. "Жабдық" функционалдық пернесі 
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4. Машина қосымша беті  
5. Машина түрін таңдаңыз  
ЕСКЕРТУ. Бұл шарқы өлшемдерде "Агрегат" қосымша бетінде 

көрсетілетін шарқы өлшемдерді анықтауға болады. 
6. Үлгіні таңдаңыз (қосымша)  

Машина атауын таңдаңыз немесе жасаңыз 
ЕСКЕРТУ. Машина шарқы өлшемдері осы атаумен машина үшін 

сақталады. 
7. Қосылым түрін таңдаңыз  
8. Оларды тексеру және қажет болған жағдайда өзгерту үшін "офсетті 
өзгерту" таңдаңыз. 

 ЕСКЕРТУ. Алдын ала жүктелген офсеттерді әр машина үшін жеке-
жеке реттеу қажет. Навигация, картаға түсіру және Swath Control дәлдігі 
орын ауыстыру дәлдігіне байланысты. 
 9. Жазу көзін таңдаңыз . Бұл жағдайда карта және 
құжаттама қосылады немесе өшіріледі. 

ЕСКЕРТУ. Егер таңдау өрісі көлеңкеленген болса, жазу көзі автоматты 
түрде анықталды және оны агрегат бақылаушынің бағдарламалық 
жасақтамасы арқылы конфигурациялауға болады. 
 Машинаның айналу радиусы тек жанама маршрут және iTEC Pro үшін 
көрсетілуі керек. 

Айналу сезімталдығы тек iTec Pro үшін қажет 
GreenStar-да агрегатты баптау 
1. Мәзір 
 
2. GS3 
3. "Жабдық" функционалдық пернесі 

4. "Агрегат" қосымша беті  
5. Агрегат түрін таңдаңыз  
ЕСКЕРТУ. Автоматты түрде табылған құрылғы түрін өзгерткен кезде, 

машинаны өшіріп, қайта қосу қажет болуы мүмкін. 
6. Үлгіні таңдаңыз (қосымша)  
 
Агрегат атауын таңдаңыз немесе жасаңыз 
ЕСКЕРТУ. Барлық қондырғы шарқы өлшемдері осы атаумен құрылғы 

үшін сақталады. 
7. Оларды тексеру және қажет болған жағдайда өзгерту үшін "офсетті 

өзгерту" таңдаңыз. 
8. "Қондырғының ені" және "маршрут қадамы" шарқы өлшемдерін 

реттеу үшін "енін өзгерту" таңдаңыз. 
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5. Агрегат түрін таңдаңыз  
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Агрегат атауын таңдаңыз немесе жасаңыз 
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 - құрылғының ені-экран картасын жасау үшін қолданылады. Бұл қону 
ені. Құрылғының енін автоматты түрде анықтаған кезде, бұл мәнді тек 
агрегат бақылаушынің орнатқан кезде өзгертуге болады (мысалы, SeedStar). 
 - маршрут қадамы-әр өткелдегі навигациялық сызықтар арасындағы 
қашықтықты көрсету және қажетті қабаттасуды анықтау үшін қолданылады. 
 - физикалық ені-өрісте жұмыс істеу кезінде көтерілген күйдегі агрегат 
габариттерінің ені. Тек iTEC Pro үшін қолданылады. 
 ЕСКЕРТУ. Егер қабаттасу қажет болса, "Маршрут қадамы" шарқы 
өлшемдерінің мәнін, "қондырғының ені" шарқы өлшемдерінің кіші мәнін 
енгізіңіз. 
 ЕСКЕРТУ. Құрылғының енін өзгерту кезінде бұрын жазылған қамту 
карталарын көрсету мүмкін болмауы мүмкін. 

Құжаттауды баптау 

 
Құжаттауды орнату тек келесі мақсаттар үшін орындалуы керек. 
• Жұмыс туралы ақпаратты құжаттау, мысалы ассортимент және 

нормалар. 
• Егу нормалары мен енгізілген көлемнің жалпы деректерін қарау. 
• Енгізілген нормалардың түрлі-түсті карталарын қарау (нақты 

қамту карталары). 
• Нұсқамаларды пайдалану (Rx). 
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ. Бақылауш сепкіштер кабелі қосылуы тиіс 

және орнатпақ дейін шарқы өлшемдері құжаттандыру 
Тапсырманы орнату 
Құжаттау үшін клиентті, ферманы, өрісті және тапсырманы таңдау 

керек. 
1. Мәзір 
 
2. GS3 
 

3. Ресурстар  
 
4. Тапсырманы таңдаңыз немесе жасаңыз 
ЕСКЕРТУ. Қамту картасы бұрын жазылған өрістің атауы үшін жаңа 

тапсырманы таңдағанда, карта шарқы өлшемдері мәзіріне өтіп, жаңа қамту 
картасын жазу үшін жазылған қамту картасын жойыңыз. 

Құжаттауды өшіру 
Егер құжаттау қажет болмаса, қосымша орнатулар болмас үшін оны 

өшіріңіз. 
Ресурстар 
 

 "Міндет" таңдау аясынан "Құжат сөнд." пунктін таңдаңыз 
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Ауа-райы, топырақ және жинау шарттары 
Ауа-райы, егін жинау және топырақ туралы ескертулерді 

"шарттар"қойындысына енгізуге болады. 
1. Ресурстар 

2. "Шарттар" қосымша беті  
ЕСКЕРТУ. Шарттар туралы ақпаратты енгізген кезде өрісті немесе 

шарттарды өзгерткен сайын оны өзгертуді ұмытпаңыз. 
Операцияны баптау 
1. Мәзір 
 
2. GS3 

3. “Құжаттау” функционалдық пернесі  
ЕСКЕРТУ. John Deere компаниясының seedstar тұқым сепкішін немесе 

пневматикалық тіркемесін қосқан кезде "отырғызу/себу" қосымша беті 
автоматты түрде жасалады 

4. "Жасау" қосымша бетіне өтіңіз  
5. "Отырғызу/Себу" таңдаңыз 
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ. Қазіргі уақытта қолданылмайтын 

операциялардың барлық қойындыларын жабыңыз. Ескі операциялар 
қойындылары жазуға кедергі келтіруі мүмкін. 

ЕСКЕРТУ. Әрекеттер қойындысын алып тастамас бұрын немесе 
құрылғы бақылаушын ажыратпас ресурстар қойындысындағы өріс атауының 
шарқы өлшемдерін өзгертіңіз. Әйтпесе, осы операцияны орындау кезінде 
соңғы жазылған картаны дисплейде көру мүмкін болмайды. 

6. Отырғызу/Себу қосымша беті  
7. Тұқым түрін таңдаңыз  
8. Сортты қосыңыз  
ЕСКЕРТУ. Міндетті түрде жұлдызшамен белгіленген өрістер . 
9. Қабылдау 
Ұйғарымды баптау 
ЕСКЕРТУ. Бірнеше рецепт қолданған кезде әр операция үшін рецепт 

таңдаңыз. Екі немесе одан да көп бактан бір өнімді енгізу кезінде әрбір 
бактың нұсқамасын айқындау қажет. 

 

1. Құжаттау функционалдық пернесі  
2. Отырғызу/Себу қосымша беті  
3. Ұйғарым  
4. Ұйғарымның атауын таңдаңыз  
ЕСКЕРТУ. Егер таңдау өрісінде нұсқаулар болмаса, "Ресурстар" 
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Ауа-райы, топырақ және жинау шарттары 
Ауа-райы, егін жинау және топырақ туралы ескертулерді 

"шарттар"қойындысына енгізуге болады. 
1. Ресурстар 

2. "Шарттар" қосымша беті  
ЕСКЕРТУ. Шарттар туралы ақпаратты енгізген кезде өрісті немесе 

шарттарды өзгерткен сайын оны өзгертуді ұмытпаңыз. 
Операцияны баптау 
1. Мәзір 
 
2. GS3 

3. “Құжаттау” функционалдық пернесі  
ЕСКЕРТУ. John Deere компаниясының seedstar тұқым сепкішін немесе 

пневматикалық тіркемесін қосқан кезде "отырғызу/себу" қосымша беті 
автоматты түрде жасалады 

4. "Жасау" қосымша бетіне өтіңіз  
5. "Отырғызу/Себу" таңдаңыз 
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ. Қазіргі уақытта қолданылмайтын 

операциялардың барлық қойындыларын жабыңыз. Ескі операциялар 
қойындылары жазуға кедергі келтіруі мүмкін. 

ЕСКЕРТУ. Әрекеттер қойындысын алып тастамас бұрын немесе 
құрылғы бақылаушын ажыратпас ресурстар қойындысындағы өріс атауының 
шарқы өлшемдерін өзгертіңіз. Әйтпесе, осы операцияны орындау кезінде 
соңғы жазылған картаны дисплейде көру мүмкін болмайды. 

6. Отырғызу/Себу қосымша беті  
7. Тұқым түрін таңдаңыз  
8. Сортты қосыңыз  
ЕСКЕРТУ. Міндетті түрде жұлдызшамен белгіленген өрістер . 
9. Қабылдау 
Ұйғарымды баптау 
ЕСКЕРТУ. Бірнеше рецепт қолданған кезде әр операция үшін рецепт 

таңдаңыз. Екі немесе одан да көп бактан бір өнімді енгізу кезінде әрбір 
бактың нұсқамасын айқындау қажет. 

 

1. Құжаттау функционалдық пернесі  
2. Отырғызу/Себу қосымша беті  
3. Ұйғарым  
4. Ұйғарымның атауын таңдаңыз  
ЕСКЕРТУ. Егер таңдау өрісінде нұсқаулар болмаса, "Ресурстар" 

  
 

қосымша бетінде өрістің дұрыс атауы таңдалғанына көз жеткізіңіз. 
5. Қажет болса, дайындық уақытын енгізіңіз. 0-ден 4 секундқа дейінгі 

мәнді енгізіңіз. 
 ЕСКЕРТУ. "Дайындық" шарқы өлшемдері басқару блогындағы 
норманың өзгеруі мен оның агрегаттағы өзгеруі арасындағы кідірісті өтеуге 
арналған. 

6. Қажет болса, рецепт коэффициентін енгізіңіз (%). Мысал. 
Ұйғарымның 115% - ға тең коэффициенті нұсқамадағы барлық нормалардың 
15% - ға ұлғаюына әкеледі. 

7. Қабылдау  
ЕСКЕРТУ. Егер рецепттің негізгі бірліктері сәйкес келмесе, "бұйрықты 

қолдану мүмкін емес" хабарламасы көрсетіледі және "қабылдау" батырмасы 
қол жетімді болмайды. Егер негізгі қондырғының өлшеу қатесі түзетілсе, 
рецептті қолдануға болады. 

Жазба диагностикасы 
Егер құжаттау немесе картаны жазу дұрыс жұмыс істемесе, осы бетті 

тексеріңіз. 
1. Мәзір  

2. GS3  

3. GreenStar Диагностикасы  
4. Жазуды таңдау  
Машина мен дестелегішті баптау 

 
Машина мен дестелегішті баптауды дисплейді бір машинадан 

екіншісіне ауыстырған кезде немесе дестелегішті ауыстырған кезде орындау 
қажет. Навигация, картаға түсіру және қабаттасуды басқару дәлдігі шарқы 
өлшемдердің дәлдігіне байланысты. Автоматты түрде анықталған шарқы 
өлшемдер көлеңкеленген. 

GreenStar-да машинаны орнату 
1. Мәзір  

2. GS3  

3. "Жабдық" функционалдық пернесі  
 
 
4. Машина қосымша беті  
5. Машина түрін таңдаңыз  
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ЕСКЕРТУ. Бұл шарқы өлшемдерде "Агрегат" қосымша бетінде 
көрсетілетін шарқы өлшемдерді анықтауға болады. 

6. Үлгіні таңдаңыз (қосымша)  
7. Машина атауын таңдаңыз немесе жасаңыз . 
ЕСКЕРТУ. Машина мен қондырғы шарқы өлшемдері осы атаумен 

машина немесе құрылғы үшін сақталады. 
 8. Алдыңғы қатаң 3 нүктелі ілінісу байланыс түрі ретінде таңдалғанына 
көз жеткізіңіз. 
 9. Оларды тексеру және қажет болған жағдайда өзгерту үшін "офсетті 
өзгерту" таңдаңыз. 

ЕСКЕРТУ. Алдын ала жүктелген офсеттерді әр машина үшін жеке-
жеке реттеу қажет. Навигация мен картографияның дәлдігі орын ауыстыру 
дәлдігіне байланысты. 
 10. Жазу көзін таңдаңыз. Бұл жағдайда карта және құжаттама қосылады 
немесе өшіріледі. 

ЕСКЕРТУ. Егер таңдау өрісі көлеңкеленген болса, жазу көзі автоматты 
түрде анықталды және оны агрегат бақылаушынің бағдарламалық 
жасақтамасы арқылы конфигурациялауға болады. Машинаның айналу 
радиусы тек жанама маршрут немесе iTEC Pro үшін көрсетілуі керек. Айналу 
сезімталдығы, әдетте, тек iTEC Pro үшін қажет. 

Greenstar-да дестелегішті баптау 
1. Мәзір  

2. GS3  

3. “Жабдық” функционалдық пернесі  
 
4. "Дестелегіш" қосымша беті 
5. Агрегат түрін таңдаңыз 
 
6. Үлгіні таңдаңыз (қосымша) 
 
7. Агрегат атауын таңдаңыз немесе жасаңыз 
ЕСКЕРТУ. Барлық қондырғы шарқы өлшемдері осы атаумен құрылғы 

үшін сақталады. 
8. Оларды тексеру және қажет болған жағдайда өзгерту үшін 

"офсетті өзгерту" таңдаңыз. 
ЕСКЕРТУ. Алдын ала жүктелген офсеттерді әр машина үшін жеке-

жеке реттеу қажет. Навигация, картаға түсіру және Swath Control дәлдігі 
орын ауыстыру дәлдігіне байланысты. 

ЕСКЕРТУ. Егер машина түрі ретінде таңдалса 
"Бүріккіш", бұл ығысулар "Машина" қойындысында енгізіледі. 
9. "Қондырғының ені" және "маршрут қадамы" шарқы өлшемдерін 

реттеу үшін "енін өзгерту" таңдаңыз. 
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ЕСКЕРТУ. Бұл шарқы өлшемдерде "Агрегат" қосымша бетінде 
көрсетілетін шарқы өлшемдерді анықтауға болады. 

6. Үлгіні таңдаңыз (қосымша)  
7. Машина атауын таңдаңыз немесе жасаңыз . 
ЕСКЕРТУ. Машина мен қондырғы шарқы өлшемдері осы атаумен 

машина немесе құрылғы үшін сақталады. 
 8. Алдыңғы қатаң 3 нүктелі ілінісу байланыс түрі ретінде таңдалғанына 
көз жеткізіңіз. 
 9. Оларды тексеру және қажет болған жағдайда өзгерту үшін "офсетті 
өзгерту" таңдаңыз. 

ЕСКЕРТУ. Алдын ала жүктелген офсеттерді әр машина үшін жеке-
жеке реттеу қажет. Навигация мен картографияның дәлдігі орын ауыстыру 
дәлдігіне байланысты. 
 10. Жазу көзін таңдаңыз. Бұл жағдайда карта және құжаттама қосылады 
немесе өшіріледі. 

ЕСКЕРТУ. Егер таңдау өрісі көлеңкеленген болса, жазу көзі автоматты 
түрде анықталды және оны агрегат бақылаушынің бағдарламалық 
жасақтамасы арқылы конфигурациялауға болады. Машинаның айналу 
радиусы тек жанама маршрут немесе iTEC Pro үшін көрсетілуі керек. Айналу 
сезімталдығы, әдетте, тек iTEC Pro үшін қажет. 

Greenstar-да дестелегішті баптау 
1. Мәзір  

2. GS3  

3. “Жабдық” функционалдық пернесі  
 
4. "Дестелегіш" қосымша беті 
5. Агрегат түрін таңдаңыз 
 
6. Үлгіні таңдаңыз (қосымша) 
 
7. Агрегат атауын таңдаңыз немесе жасаңыз 
ЕСКЕРТУ. Барлық қондырғы шарқы өлшемдері осы атаумен құрылғы 

үшін сақталады. 
8. Оларды тексеру және қажет болған жағдайда өзгерту үшін 

"офсетті өзгерту" таңдаңыз. 
ЕСКЕРТУ. Алдын ала жүктелген офсеттерді әр машина үшін жеке-

жеке реттеу қажет. Навигация, картаға түсіру және Swath Control дәлдігі 
орын ауыстыру дәлдігіне байланысты. 

ЕСКЕРТУ. Егер машина түрі ретінде таңдалса 
"Бүріккіш", бұл ығысулар "Машина" қойындысында енгізіледі. 
9. "Қондырғының ені" және "маршрут қадамы" шарқы өлшемдерін 

реттеу үшін "енін өзгерту" таңдаңыз. 
  

 

 Құрылғының ені-экран картасын жасау үшін қолданылады. 
Дестелегіштің енін білдіреді. Құрылғының енін автоматты түрде анықтаған 
кезде, бұл мәнді тек комбайнды орнатқан кезде өзгертуге болады. 
 Маршруттың қадамы-әр өткелдегі навигациялық сызықтар арасындағы 
қашықтықты көрсету және қажетті қабаттасуды анықтау үшін қолданылады. 

ЕСКЕРТУ. Егер қабаттасу қажет болса, "маршрут қадамы" шарқы 
өлшемдерінің мәнін, "қондырғының ені" шарқы өлшемдерінің кіші мәнін 
енгізіңіз. 

ЕСКЕРТУ. Құрылғының енін өзгерту кезінде бұрын жазылған қамту 
карталарын көрсету мүмкін болмауы мүмкін. 

10. Қабаттасуды басқаруды картада жартылай көрсету үшін қосыңыз, 
Егер орақ егін жиналған жерлерді қабаттаса (қабаттасуды басқару жалпы 
мәліметтердің дәлдігін арттырады). 

Кесу енін реттеу 

1. “Жабдық” функционалдық пернесі  

2. "Дестелегіш" қосымша беті  
3. Көрсеткілерді қолмен іске қосыңыз және дестелегіштің әр бөлімі 

үшін картаға түсіруді тоқтатыңыз.    [15] 
 
4.2. Автоматтандырылған жобалау жүйесіндегі модельдеу 

құралдары 
Модельдеу АЖЖ-да жобаланған объектілердің шарқы өлшемдерін 

оларды құру және бағалау сатысында анықтау үшін қолданылады. 
Сонымен қатар, ол объектінің де, оның жеке модульдерінің де 

статикалық және динамикалық шарқы өлшемдерін анықтауға мүмкіндік 
береді. Мысалы, модельдеу арқылы механизмдерге кинематикалық талдау 
жүргізуге, бөліктердің кернеулі күйін анықтауға, жетектің және Объектіні 
басқару жүйесінің жұмысын бағалауға және т. б. 

Модельдеуді аналитикалық және физикалық деп бөлуге болады. 
Аналитикалық модельдеуге математикалық және модельдеу, геометриялық 
және виртуалды модельдеу жатады. 

Физикалық модельдеу жобаланған объектінің физикалық модельі н 
жүзеге асырады (мысалы, жылдам прототиптеу технологиясы – rapid 
prototyping). 

Математикалық модельдеу 
Математикалық модельдеу (ММ) механизмдер мен машиналарды 

жобалау негіздерінің негізі болып табылады.  
АЖЖ енгізу арқылы жобалау үдерісінде модельдеу түбегейлі жаңа 

мүмкіндіктерге ие болды: аз уақыт ішінде дизайн нұсқаларының едәуір көп 
санын салыстыруға болады. 

Математикалық модельдердің толықтығы мен жеткіліктілігі 
жобаланған механизмдер мен машиналардың шығыс сипаттамалары мен 
шарқы өлшемдерін бағалаудың дұрыстығын, сондай-ақ операциялық 
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жүктемелердің ықтималды табиғатын және машиналарда болып жатқан 
үдерістерді ескере отырып, оларды оңтайландыру және болжау мүмкіндігін 
анықтайды. 

Қалай болғанда да, таңдалған немесе құрастырылған математикалық 
модельдің толықтығы мен дәлдігі объектінің берілген сапасына сәйкес болуы 
керек. Модельдің шамадан тыс егжей – тегжейлері Машина уақытының 
негізсіз ұлғаюына, жеткіліксіз-дұрыс емес нәтижеге әкеледі. Өте көп болғаны 
дұрыс барабарлығын тексеру қабылданған модель. 

Имитациялық модельдеу 
Модельдеу (im) бұл үшін компьютерлерді тарта отырып, жүйелердің 

тәртібін сипаттайтын математикалық модельдермен сандық эксперименттер 
жүргізуді қамтиды.  

Осылайша, модельдеу модельі  күрделі жүйенің машиналық аналогы 
болып табылады, ол экспериментті нақты жүйемен осы жүйенің 
математикалық модельі мен компьютермен алмастыруға мүмкіндік береді. 
Сондықтан ол күрделі объектілерді жобалау үшін және күрделі жүйелерді 
зерттеу үшін кеңінен қолданылады, әсіресе нақты эксперимент тым қымбат 
немесе мүлдем мүмкін болмаған жағдайларда. 

Модельдеу дәл сандық ақпаратты да, сарапшылардан алынған 
ақпаратты бағалауды, пайымдауды және әртүрлі эвристиканы ескере отырып 
пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл олардың математикалық модельдерден 
басты артықшылығы. 

Күрделі жүйенің (SS) модельдеу модельін келесі жағдайларда 
мәселелерді шешуде қолдануға болады: 

- егер зерттеу мәселесінің толық тұжырымы болмаса және модельдеу 
объектісін білу үдерісі жүрсе; модельдеу модельі құбылысты зерттеу құралы 
ретінде қызмет етеді; 

- егер аналитикалық әдістер болса, бірақ математикалық процедуралар 
соншалықты күрделі және уақытты қажет етсе, модельдеу мәселені шешудің 
қарапайым әдісін ұсынады; 

- СС шарқы өлшемдерінің әсерін бағалаудан басқа, белгілі бір кезең 
ішінде СС компоненттерінің мінез-құлқын бақылау қажет болғанда; 

- егер модельдеу күрделі жүйені зерттеудің жалғыз тәсілі болса, нақты 
жағдайларда құбылыстарды байқау мүмкін емес; 

- имитация барысында құбылыстарды баяулату немесе жеделдету 
арқылы СС-да үдерістердің жүруін бақылау қажет болған кезде; 

- Имитациялық модельде жаңа техниканы пайдалануда қажетті 
дағдыларды алу мүмкіндігі қамтамасыз етілген кезде мамандарды даярлау 
және жаңа техниканы игеру кезінде; 

- SS-тегі Жаңа жағдайлар зерттелгенде, олар туралы аз немесе ештеңе 
білмейді; бұл жағдайда модельдеу нақты жүйеде эксперименттер 
жүргізбестен бұрын жаңа стратегиялар мен шешім қабылдау ережелерін 
алдын-ала тексеруге қызмет етеді; 

- жобаланған CS-тегі оқиғалар тізбегі ерекше мәнге ие болған кезде 
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және модель жүйенің жұмысындағы "тар" жерлерді және оған жаңа 
компоненттерді енгізу кезінде SS мінез-құлқында пайда болатын басқа 
қиындықтарды болжау үшін қолданылады. 

Олардың кемшіліктері: олардың жақсысын дамыту көбінесе 
математикалық модель құрудан гөрі қымбатқа түседі және көп уақытты 
қажет етеді; олар нақты күрделі жүйені дәл көрсете алмайды (күрделі жүйеге 
толық сәйкес келеді). 

Геометриялық модельдеу жүйелері үш өлшемді кеңістіктегі 
пішіндермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді (екі өлшемді кеңістіктегі 
сызбаларды автоматтандырылған дамыту жүйесінен айырмашылығы). 

Геометриялық модельдеудің мысалы-пластилиннен мүсін жасайтын 
бала. Геометриялық модельдеу жүйелері дизайн үдерісінде физикалық 
модельдерді қолданумен байланысты мәселелерді шешу үшін жасалған. Олар 
үш өлшемді үлгі ретінде оңай ойнатылады. 

Геометриялық модельдеу жүйелері рамалық, беттік, қатты күйдегі және 
аз формалы болып бөлінеді. 

Рамалық модельдеу дененің пішінін оны сипаттайтын сызықтар мен 
соңғы нүктелер жиынтығы түрінде білдіреді. 

Беттік модельдеу-модельдің математикалық сипаттамасы, оның ішінде 
дене беттері туралы мәліметтер. 

Қатты күйдегі модельдеу жабық көлемнен тұратын объектілермен 
жұмыс істеуге арналған. Сызықтар мен беттердің жүйелері жабық көлемді 
құруы керек, яғни дененің көлемі толығымен материалмен толтырылған. 

Физикалық модельдеу 
Жылдам прототиптеу және жасау (BPI) – бұл физикалық прототиптің 

құрылымын алу үшін физикалық модельдеу әдісі, мысалы, бөлшектер 
(физикалық объект). Тұжырымдамалық дизайн аяқталғаннан кейін жобаны 
(бөлікті) талдау сатысында кеңінен қолданылады. 

 
Жылдам прототиптеу және өндіріс үдерістері (BPI) (rapid prototyping 

and manufacturing) үш кезеңнен тұрады: полимерлі материалдардан жасалған 
объектінің көлденең қималарын қалыптастыру (немесе қатты бөлшектер мен 
ұнтақты лазер сәулесімен біріктіру арқылы); осы бөлімдердің қабаттасуы 
және қабаттардың комбинациясы. Сондықтан физикалық объектіні құру үшін 
тек оның көлденең қималары туралы мәліметтер қажет. BPI үдерістері 
құралсыз-құралдарды пайдаланбай физикалық нысанды жасауға мүмкіндік 
береді (мысалы, CNC машиналарымен салыстырғанда). 

Өнімнің көлденең қималары туралы мәліметтерді геометриялық 
(мысалы, қатты күйдегі) модельдеу әдісімен Алынған бөлшектердің 3D 
көлемді сызбаларын қолдана отырып алуға болады. 

БПИ әдістері 
1. Стереолитография. 
2. Қатты негізде емдеу. 
3. Селективті лазерлік агломерация. 
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4. Үш өлшемді басып шығару. 
5. Ламинаттау. 
6. Балқыту әдісімен модельдеу. 
7. Арзан станоктар үшін БПИ (столға қоятын, кеңселік станоктар). 
Жоғарыда аталған барлық әдістерді қысқаша қарастырыңыз. 
1. Стереолитография. Бұл әдіс фотополимердің беткі қабатын 

селективті емдеуге және дәйекті қабаттардан үш өлшемді нысандарды салуға 
негізделген. 

Бөлшектерді дайындау үдерісі келесідей жүреді (4.2 сурет): 
1) Жарықта қатайған фотосезгіш полимер сұйық күйде ұсталады. 
2) Сұйық полимердің бетінен бір қабаттың қалыңдығына тік бағытта 

қозғалуға қабілетті платформа орналастырылған. 

 
4.2 сурет - Стереолитография үдерісі 

 
3) Ультракүлгін лазер платформаның үстіндегі полимер қабатын 

сканерлейді, полимерді тиісті көлденең қима түрінде емдейді. Бұл үдеріс 
бөліктің төменгі көлденең қимасынан басталатынын ескеріңіз. 

4) Платформа полимер ваннасына бір қабаттың қалыңдығына түсіп, 
полимердің жаңа қабаттың басталуы үшін бөліктің бетіне таралуына 
мүмкіндік береді. 

5) 3 және 4-қадамдар бөліктің жоғарғы қабаты жиналғанға дейін 
қайталанады. 

6) Бөлшек толық қатуы үшін қорытынды қатайту орындалады. Бұл 
қадам қажет, себебі сұйық аймақтар әр қабатта қалуы мүмкін. Лазер 
сәулесінің соңғы өлшемдері болғандықтан, әр қабатты сканерлеу кейбір 
фигураны жұқа түсті қаламмен бояуға ұқсас. 

2. Қатты негізді емдеу (қатты жер қыртысы – SGC). Бұл жағдайда әр 
қабат лазер сәулесімен сканерлеудің орнына ультра күлгін шаммен әсер ету 
арқылы емделеді. Осылайша, қабаттың барлық нүктелері бір уақытта қатаяды 
және түпкілікті емдеу қажет емес. Қатты негіздегі әдеттегі емдеу үдерісі 
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Cubatal Israel Solider жүйесінде орын алады, оның жұмысы келесідей: 
1) Бөліктің геометриялық модельі не және қабаттың қалаған 

қалыңдығына сәйкес әр қабаттың көлденең қимасы есептеледі. 
2) Әр қабат үшін оптикалық маска тиісті көлденең қима түрінде 

жасалады. 

 
1.23 сурет - Электрмен жабдықтау жүйесі 

 
3) Тегістеуден кейін (4.3, а сурет) платформа сұйық фотополимердің 

жұқа қабатымен жабылған (4.3, б сурет). 
4) Сұйық пластиктің үстіне қазіргі қабатқа сәйкес келетін маска 

қойылады, ал пластмасса қуатты ультракүлгін шамның жарығымен әсер етеді 
(4.3, в сурет). Үдеріс төменгі қабатқа сәйкес келетін маскадан басталатынын 
ескеріңіз. 

5) Қалған сұйықтық аэродинамикалық wiper ['waipә] – тазартқышпен 
шығарылады (4.3, г сурет). 

6) Өнім бос жерлерді толтыратын сұйық балауыз қабатымен жабылған 
(4.3, д сурет). Содан кейін балауызға суық табақ қолданылады және ол 
қатаяды. 

7) Қабат тегістеу дискісінің көмегімен қалаған қалыңдығына дейін 
тартылады (4.3, е суреті). 

8) Өнімнің дайын бөлігі сұйық полимердің жұқа қабатымен жабылған, 
ал 4-7 қадамдары жоғарғы қабат өңделгенге дейін әр келесі қабат үшін 
қайталанады. 

9) Балауыз ерітіліп, дайын бөліктен шығарылады. 
Стереолитография әдісімен салыстырғанда қатты негіздегі емдеу 

әдісінің басты артықшылығы-тірек құрылымына қажеттіліктің болмауы. Бұл 
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қуыстардың балауызбен толтырылуына байланысты. Сонымен қатар, лазер 
сәулесінің орнына шамның жарығын қолдану арқылы түпкілікті емдеу 
операциясы алынып тасталады. Қатты негіздегі емдеу бөлшектерді 
стереолитографияға қарағанда дәлірек шығаруға мүмкіндік берсе де, бұл 
үдеріс өте күрделі. [2] 

3. Селективті лазерлік агломерация. DTM (АҚШ) жасаған таңдаулы 
лазерлік синтездеу арқылы бөлшектерді жасау үдерісі келесідей жүреді (4.4 
сурет): 

1) Цилиндрлік дайындама қажетті қалыңдықтағы ұнтақ материалының 
қабатын тұндыру үшін қажетті биіктікке орналастырылады. Прототип жасау 
үшін қолданылатын ұнтақ материалы беру цилиндрінен келеді және тегістеу 
ролигімен қолданылады (4.4 сурет). 

2) Ұнтақ қабаты таңдамалы түрде сканерленеді және лазер сәулесімен 
қызады, нәтижесінде бөлшектер бір-біріне жабысады. Сканерленген ұнтақ 
бөлшектері қажетті көлденең қиманы құрайды. Бұл үдеріс бөліктің төменгі 
көлденең қимасынан басталатынын ескеріңіз. 

3) Цилиндрлік дайындама ұнтақтың жаңа қабатын қолдану үшін бір 
қабаттың қалыңдығына түседі. 

4) Лазер сәулесі ұнтақтың жаңа қабатын сканерлейді, оны алдыңғыға 
жабыстырады және келесі көлденең қиманы құрайды. 

5) 3 және 4-қадамдар бөліктің жоғарғы қабаты жасалғанға дейін 
қайталанады. 

6) Кейбір материалдар үшін түпкілікті емдеу қажет болуы мүмкін.

 
4.4 сурет - Селективті лазерлік агломерация 

 
Қолдау құрылымы қажет емес, себебі әр қабаттың бос орындары шикі 

ұнтақпен толтырылады. Сонымен қатар, кез-келген балқыту ұнтағы, тіпті 
лазер жеткілікті қуатқа ие болса да, селективті агломерация үдерісі үшін 
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материал ретінде пайдаланылуы мүмкін. 
Іс жүзінде бөлшектері термопластикалық байланыстырушы 

материалмен қапталған металл ұнтақтары үшін жанама синтездеу 
қолданылады. Лазер сәулесінің астында байланыстырушы материал түзіліп, 
металл ұнтағының бөлшектерін еркін байланыстырады, ол жасыл бөлік 
(жасыл бөлік) деп аталады. Бұл жағдайда байланыстырушы материалды еріту 
үшін лазерлік Қуат жеткілікті. 

Содан кейін пеште жасыл бөлік өңделеді, оның барысында 
байланыстырушы материал күйіп кетеді, ал металл ұнтағының бөлшектері 
әдеттегі агломерация механизмдеріне байланысты байланысады. Алынған 
бөлік қоңыр бөлік деп аталады (қоңыр бөлік). Әрі қарай өңдеусіз, бөлшек 
бұрын байланыстырушы материалдың бөлшектерін алып жатқан қуыстардың 
болуына байланысты өте кеуекті болады. Кеуектілікті азайту үшін пешке 
тағы бір материал – инфильтрант орналастырылған. Бұл металл пештің 
жұмыс температурасында түзетіліп, капиллярлық әсерге байланысты 
бөліктің тесіктеріне енеді. Бұл әдіс геометриялық модельдеріне тікелей құю 
қалыптарын жасау үшін қолданылады. Мұндай формалардың ресурсы 2 500-
ден 10 000-ға дейін прототиптік бөлшектерді жасау үшін жеткілікті. 

4. Үш өлшемді басып шығару. Массачусетс технологиялық 
институтында жасалған үш өлшемді басып шығару үдерісі сиялы принтерде 
басып шығарумен ұқсастығына байланысты осылай аталды. Үш өлшемді 
басып шығаруда сияның орнына сұйық байланыстырғыш қолданылады. Үш 
өлшемді басып шығару үдерісі келесідей жүреді (4.5 сурет): 

1) Платформа оған тиісті қалыңдықтағы керамикалық ұнтақ қабатын 
жағу үшін қажетті биіктікте орналасқан. 

2) Керамикалық ұнтақтың қолданылған қабаты басып шығару 
механизмімен таңдамалы түрде сканерленеді, оның ішінен бөлшектердің бір-
біріне жабысып қалуына әкелетін сұйық байланыстырғыш зат шығады. 
Басып шығару механизмімен сканерленген бөлшектер қажетті көлденең 
пішінді құрайды. Назар аударыңыз, бұл қадам төменгі көлденең қимадан 
басталады. 
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4.5 сурет - Үш өлшемді басып шығару 
 

3) Платформа бір қабаттың қалыңдығына түсіп, келесі ұнтақ қабатын 
қолдануға мүмкіндік береді. 

4) Жаңа қабат сканерленіп, келесі көлденең қиманы қалыптастырады 
және алдыңғы қабатқа жабысады. 

5) 3 және 4-қадамдар бөліктің жоғарғы қабаты жасалғанға дейін 
қайталанады. 

6) Бөлікті емдеу үшін келесі термиялық өңдеу жүргізіледі. 
Үш өлшемді басып шығару арқылы құю қалыптарын жасау ыңғайлы 

болар еді, себебі форма қабық пен қуыстардан тұратын қатты бөлік ретінде 
жасалады, ал қабыққа қатысты қуыстардың орнын дәл орнатуға болады. 
Алайда, қазіргі заманғы үш өлшемді басып шығару арқылы жасалған құю 
қалыптары бетінің сапасы төмен. 

5. Ламинаттау (laminated object manufacturing-LOM). Helisys 
коммерциализацияланған фирмасының бөлігі ламинаттау және табақ түрінде 
келетін материалдарды лазерлік кесу арқылы жасалады. Үдеріс келесідей 
жүреді (4.6 сурет): 

1) Әр парақ дайындамаға жылу мен қысым арқылы желімделіп, келесі 
қабатты құрайды. Табақ материалы машинаның бір сторасынан үздіксіз 
орама түрінде беріледі және қарама-қарсы жағынан қабылданады. Ламинация 
үшін қажетті температура мен қысым қыздырылған роликті қамтамасыз 
етеді. Келесі парақ стекке жабыстырылған кезде, платформа бір парақтың 
қалыңдығына түсетініне назар аударыңыз. 
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4.5 сурет - Үш өлшемді басып шығару 
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етеді. Келесі парақ стекке жабыстырылған кезде, платформа бір парақтың 
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4.6 сурет - Ламинаттау үдерісі 

 
2) Қабат (парақ) желімделгеннен кейін, ол ағымдағы көлденең 

қиманың контуры бойымен лазермен сканерленеді. Әдетте бұл үшін 25 
немесе 50 Вт көмірқышқыл газы лазері қолданылады. Басқа үдерістердегідей, 
бұл қадам төменгі көлденең қимадан басталады. Назар аударыңыз, мұнда 
сканерлеу тек контурлар бойынша жасалады. Бұл бұл үдерісті растрлық 
сканерлеуді қажет ететін үдерістерге қарағанда тиімдірек етеді. Контурдан 
тыс қабат аймақтары лазермен сызылады, яғни бөлік аяқталған кезде 
кейінірек алып тастау үшін плиткалар (tiles) деп аталатын кішкене бөліктерге 
бөлінеді. 

3) 1-3 қадамдар бөліктің жоғарғы қабаты жабысып, кесілгенге дейін 
қайталанады. 

4) Барлық қабаттар дайын болғаннан кейін, тірек материалы блогының 
ішінде дайын бөлік болады. Содан кейін бұл материал лазерлік люк 
сызықтары бойымен бөліктерге бөлінеді. 

5) Дайын бөлікті ылғалдан қорғау үшін герметикамен жабуға болады. 
Бөліктің айналасында тірек материалының болуы оның 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие. Біріншіден, бұл сыртқы тірек 
құрылымдарының қажеттілігін жояды. Белгілі бір пішінге ие тірек материалы 
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да CAD-жүйесі. 
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Басқаша айтқанда, ламинация өндіріс үдерісінде бөліктің қалған 
бөліктеріне "көпірлер" құрылғанға дейін кеңістіктегі осы "аралдарды" дәл 
бекітетін арнайы тіректерді жасаудан аулақ болады. Дегенмен, бөлікті 
дайындау аяқталғаннан кейін артық материалды алып тастау оңай емес. 

Тек артық мөлшерін алып тастау үшін және бөліктің нәзік бөліктерін 
бұзбау үшін оны қолмен мұқият тазалау керек. Сонымен қатар, жабық 
беттері бар қуыс құрылымды бір бөлік түрінде жасау мүмкін емес, себебі бұл 
жағдайда артық материалды ішінен алу мүмкін болмайды. Қажет емес 
материалды алып тастаудың күрделілігі тар секіргіштермен, шектеулі қол 
жетімділігі бар ішкі қуыстармен, соқыр тесіктермен және т.б. кез-келген 
бөлікке тән, содан кейін ламинация кезінде тұтынылатын материалдың көп 
бөлігі бөліктің өзінде болмайды, бірақ орамда пайдаланылмай қалады немесе 
өндірістен кейін алынып тасталатын тірек құрылымдарын құрайды. Егер 
қағазға қарағанда қымбат материалдар қолданылса, бұл өте ысырап болуы 
мүмкін. 

Артықшылықтары мен кемшіліктерінен басқа, ламинация үдерісі келесі 
сипаттамаларға ие: 

Бұл қосымша үдеріс емес, субтрактивті үдеріс, яғни қажетті көлденең 
қимасы бар қабат құру үшін материал алынып тасталады және қосылмайды. 
Барлық басқа үдерістерде BPI қабаттары материалды қосу арқылы 
қалыптасады. Осылайша, ламинация-бұл көлемнің беткі аймаққа үлкен 
қатынасы бар бөлшектерді жасаудың ең жылдам технологиясы. 

Бөлшектер материал мен жабысқақ заттардың қабаттасқан 
қабаттарынан түзіледі. Тиісінше, олардың көптеген физикалық қасиеттері 
гетерогенді және анизотропты. 

Ламинатталған заттарды өндіру үдерісінің ықтимал дәлдігі жоғары. Ол 
кез-келген жұқа парақ материалын қолдана алады, бұл бөлшектерді салу 
бағытында жақсы ажыратымдылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Шын 
мәнінде, жұқа біртекті Парақ материалын жасау қиын емес, ал ламинация 
кезінде шөгу қиындық тудырмайды, себебі шөгу пайда болғаннан кейін 
контурлар кесіледі. 

Үдеріс көптеген материалдарға, соның ішінде пластмассаларға, 
композиттерге және металдарға қатысты болуы мүмкін, бірақ бүгінгі таңда 
ең танымал-қағаз ламинациясы. 

Модельдеу әдісі (fused-deposition modeling-FDM). Stratasys 
коммерцияланған фирмасымен балқыту үдерісінде әрбір қабат сұйық күйдегі 
термопластикалық материалды сығу арқылы қалыптасады (4.8 сурет). 
Экструдталған материалдың температурасы оның қатаю температурасынан 
сәл асады (тортқа шоколадты креммен жазулар жасағанда ұқсас жағдай). 
Бөлік қабаттарды дәйекті төсеу арқылы жасалады. Бұл үдеріс салыстырмалы 
түрде қарапайым, бірақ оны қолдану термопластикалық материалдармен 
шектелген. 
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4.7 сурет - (Stratasys, Inc. рұқсатымен) балқыту әдісімен модельдеу 

 
Жылдам прототиптеу және жасау үшін арзан машиналар. Жоғарыда 

айтылғандай, жылдам прототиптеу және өндіріс жаңа өнімді бастапқы 
идеядан өндіріске дейін жеткізуге кететін уақыт пен шығындарды азайтады. 
Жылдам прототиптеу мен өндірісті жобалау үдерісінің ерте кезеңінде 
пайдалану іргелі қателерді анықтауға мүмкіндік береді, егер олар бөлік 
өндіріске дайын болған кезде табылса, оларды түзету қымбатқа түсуі мүмкін. 
Алайда, осылайша жасалған бөлшектер арзан емес, кейде олардан барынша 
пайда алу үшін қанша бөлік жасау керектігін анықтау қиын. Сонымен қатар, 
жылдам жасалған прототиптер дизайн үдерісінің әртүрлі кезеңдерінде әр 
түрлі қолданылатындықтан, оларға қойылатын физикалық талаптар қолдану 
әдісіне байланысты да өзгереді. Дәл осы жерде құрылғылардың жаңа класы – 
кеңсе немесе жұмыс үстелі, модельдеуге арналған машиналар рөл атқара 
алады. 3D Systems-тен Actua 2100, Stratasys-тен Genesys, Sanders Prototype-
тен Model Maker II, Z Corporation-дан Z402 және Schroff Development-тен JP 
System 5 сияқты құрылғылардың көмегімен салыстырмалы түрде өрескел 
(Model Maker II-ден басқа), бірақ идеяның іске асырылуын тексеру және 
Жобаны бағалау үшін арзан прототиптер жасау ыңғайлы. 

Виртуалды инженерия 
Қымбат тұратын физикалық прототиптерді құрудың жоғары күрделілігі 

жеке прототиптер мен бүкіл өндірістерді компьютерлік модельдеу 
нәтижелерін визуализациялауды дамытудың жаңа әдістерін жасауға түрткі 
болды. 

Автоматтандырылған дамудың ілгерілеуі жобалау мен талдауға жаңа 
парадигма әкелді. Біріншіден, геометриялық модельдеу жүйелері соңғы 
онжылдықта соншалықты алға жылжыды, сондықтан қазіргі CAD жүйелері 
ең күрделі геометрия мен дизайнның бөлшектері мен агрегаттарының 
модельдерін өңдей алады. Құрылғыны біртұтас етіп көрсетуге, бағалауға 
және өзгертуге болады, ал оның қозғалысын физикалық прототиппен 
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жасалғандай модельдеуге болады. 
Тағы бір жетістік – соңғы элементтер әдісі бойынша талдау. Егер оның 

есептеу тиімділігі нақты уақыт режимінде нәтиже беретін деңгейге жетсе, ол 
өнімнің сенімділігі мен техникалық сипаттамаларын виртуалды бағалау 
құралы бола алады. Оның көмегімен механикалық қасиеттер мен 
сипаттамаларды (кернеу, иілу, діріл, температура, күрделі бөліктердегі 
қысым) әртүрлі тәжірибелер арқылы өлшенгендей болжауға болады. 

Сонымен қатар, CAD жүйелерін өндірушілер қазіргі уақытта 
геометриялық модельдеуді ақырлы элементтер әдісімен біріктіруге 
тырысуда. Мұндай интеграция жобалау мен талдау циклінің үздіксіз ағымын 
қамтамасыз етеді. Ақырлы элементтер әдісі бастапқыда жобалау үдерісінде 
қайта жобалауға байланысты қымбат уақыт пен шығындарды үнемдеуге 
мүмкіндік беретін жобалық шешімдер қабылдау үшін қолданылады. 

Барлық осы тенденциялар жаңа инженерлік пән – виртуалды 
инженерия (виртуалды инженерия) пайда болуына әкелді. 

Виртуалды инженерия-бұл инженерлерге шешім қабылдауға және 
басқаруға көмектесетін модельдеу әдісі. Виртуалды орта-бұл нақты 
жүйелердің геометриялық және физикалық қасиеттерін дәл модельдеуге 
мүмкіндік беретін есептеу құрылымы. Виртуалды инженерия машина жасау, 
құрастыру, өндірістік желілерді басқару, тексеру және бағалау, сондай-ақ 
жобалау үдерісі сияқты әртүрлі инженерлік әрекеттерді модельдеуді 
қамтиды. 

Осылайша, виртуалды инженерия өнімді әзірлеу мен өндірудің бүкіл 
циклін қамтуы мүмкін. Бөлік модельденгеннен кейін оны машинамен өңдеу 
және құрастыру имитацияланады. Содан кейін, имитацияның көмегімен 
жиналған прототип сыналады және оның құрылымына қажетті өзгерістер 
енгізіледі. Прототип мақұлданған кезде өндіріс жүйесі және оның жұмысы 
имитацияланады. Сондай-ақ, жеткізілім құны мен кестесі болжанады. Осы 
еліктеулердің нәтижесінде оңтайландырылған түпкілікті прототип және 
өндірістік процедуралар алынады, соның негізінде физикалық жүйе жүзеге 
асырылады. 

Виртуалды инженерия инженерлік тапсырмаларға мүлдем жаңа 
көзқарас береді. Имитацияны қолдану қымбат физикалық прототиптер мен 
физикалық эксперименттердің қажеттілігін жояды. Даму уақыты түбегейлі 
қысқарады, дизайнның балама нұсқаларының көбірек санын тексеруге 
болады, соңғы өнімнің сапасы артады. Виртуалды инженерия клиентке 
өнімнің үш өлшемді модельі н алдын-ала көруге және дизайнның өзгеруін 
сұрауға мүмкіндік беретін керемет интерфейсті ұсынады. Өнімнің 
прототипін жасауға болады, ол қол жетімді емес, тым қауіпті немесе оны 
жасау үшін тым қымбат. Мұндай мүмкіндік автомобиль және авиация 
салаларында баға жетпес болады, мұнда физикалық орналасулар қымбат, 
даму уақыты өте үлкен, өнімдер өте күрделі және тұтынушылардан терең 
кері байланыс қажет. 
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жасалғандай модельдеуге болады. 
Тағы бір жетістік – соңғы элементтер әдісі бойынша талдау. Егер оның 

есептеу тиімділігі нақты уақыт режимінде нәтиже беретін деңгейге жетсе, ол 
өнімнің сенімділігі мен техникалық сипаттамаларын виртуалды бағалау 
құралы бола алады. Оның көмегімен механикалық қасиеттер мен 
сипаттамаларды (кернеу, иілу, діріл, температура, күрделі бөліктердегі 
қысым) әртүрлі тәжірибелер арқылы өлшенгендей болжауға болады. 

Сонымен қатар, CAD жүйелерін өндірушілер қазіргі уақытта 
геометриялық модельдеуді ақырлы элементтер әдісімен біріктіруге 
тырысуда. Мұндай интеграция жобалау мен талдау циклінің үздіксіз ағымын 
қамтамасыз етеді. Ақырлы элементтер әдісі бастапқыда жобалау үдерісінде 
қайта жобалауға байланысты қымбат уақыт пен шығындарды үнемдеуге 
мүмкіндік беретін жобалық шешімдер қабылдау үшін қолданылады. 

Барлық осы тенденциялар жаңа инженерлік пән – виртуалды 
инженерия (виртуалды инженерия) пайда болуына әкелді. 

Виртуалды инженерия-бұл инженерлерге шешім қабылдауға және 
басқаруға көмектесетін модельдеу әдісі. Виртуалды орта-бұл нақты 
жүйелердің геометриялық және физикалық қасиеттерін дәл модельдеуге 
мүмкіндік беретін есептеу құрылымы. Виртуалды инженерия машина жасау, 
құрастыру, өндірістік желілерді басқару, тексеру және бағалау, сондай-ақ 
жобалау үдерісі сияқты әртүрлі инженерлік әрекеттерді модельдеуді 
қамтиды. 

Осылайша, виртуалды инженерия өнімді әзірлеу мен өндірудің бүкіл 
циклін қамтуы мүмкін. Бөлік модельденгеннен кейін оны машинамен өңдеу 
және құрастыру имитацияланады. Содан кейін, имитацияның көмегімен 
жиналған прототип сыналады және оның құрылымына қажетті өзгерістер 
енгізіледі. Прототип мақұлданған кезде өндіріс жүйесі және оның жұмысы 
имитацияланады. Сондай-ақ, жеткізілім құны мен кестесі болжанады. Осы 
еліктеулердің нәтижесінде оңтайландырылған түпкілікті прототип және 
өндірістік процедуралар алынады, соның негізінде физикалық жүйе жүзеге 
асырылады. 

Виртуалды инженерия инженерлік тапсырмаларға мүлдем жаңа 
көзқарас береді. Имитацияны қолдану қымбат физикалық прототиптер мен 
физикалық эксперименттердің қажеттілігін жояды. Даму уақыты түбегейлі 
қысқарады, дизайнның балама нұсқаларының көбірек санын тексеруге 
болады, соңғы өнімнің сапасы артады. Виртуалды инженерия клиентке 
өнімнің үш өлшемді модельі н алдын-ала көруге және дизайнның өзгеруін 
сұрауға мүмкіндік беретін керемет интерфейсті ұсынады. Өнімнің 
прототипін жасауға болады, ол қол жетімді емес, тым қауіпті немесе оны 
жасау үшін тым қымбат. Мұндай мүмкіндік автомобиль және авиация 
салаларында баға жетпес болады, мұнда физикалық орналасулар қымбат, 
даму уақыты өте үлкен, өнімдер өте күрделі және тұтынушылардан терең 
кері байланыс қажет. 

 

  
 

Виртуалды инженерияның негізгі компоненттері: виртуалды дизайн, 
сандық модельдеу, виртуалды прототиптеу және виртуалды зауыт. 
Виртуалды дизайн виртуалды шындық құрылғыларының көмегімен жүзеге 
асырылады. Сандық модельдеу физикалық прототиптерді пайдаланбай 
өнімнің жұмысын тексеруге және бағалауға мүмкіндік береді. Виртуалды 
прототиптеу үдерісінде нақты өніммен бірдей геометрия мен физикалық 
мінез-құлқы бар компьютерлік прототип жасалады. Виртуалды зауыт-бұл 
зауыттың өндірістік желісіне еліктеу. Төменде осы компоненттердің 
әрқайсысының сипаттамасы келтірілген. 

Виртуалды дизайн виртуалды ортада виртуалды шындық 
технологияларын қолдана отырып жүзеге асырылады. Виртуалды дизайн 
жобалау үдерісі үшін балама пайдаланушы интерфейсіне бағытталған. 
Виртуалды шындық технологияларын қолдана отырып, дизайнерлер 
виртуалды ортаға түсіп, компоненттер жасай алады, оларды өзгерте алады, 
әртүрлі құрылғыларды басқара алады және дизайн үдерісінде виртуалды 
объектілермен өзара әрекеттесе алады. Дизайнерлер виртуалды нысандардың 
стереоскопиялық бейнесін көре алады және кеңістіктік нақты дыбысты ести 
алады. Бұл суреттер мен дыбыс конструктордың қолы виртуалды қол мен 
саусақты қозғаған кезде пайда болады. Виртуалды нысанға қол тигізуді 
дизайнер кері байланыс түрінде сезінеді. Осылайша, дизайнердің жоспары 
жобада тиімді жүзеге асырылады және дизайнның функционалды әрекеті 
тексеріледі. 

Виртуалды дизайнның негізгі мақсаты-дизайнерге интуитивті және 
табиғи түрде әрекет етуге мүмкіндік беру. Геометриялық модельдеу 
жүйелерінде, қазіргі CAD жүйелері күрделі модельдеу құралдарын ұсынса 
да, дизайнердің модельмен өзара әрекеттесуі шексіз емес. Шолу 
мүмкіндіктері мониторда жасалған кескінмен, ал конструктордан ақпаратты 
енгізу мүмкіндіктері тінтуірмен нүктелік манипуляциялармен шектеледі. 

Осылайша, бүгінгі CAD технологиясы аясында конструктор "бір көзді 
және бір саусақты"болып табылады. Виртуалды шындық технологияларымен 
қамтамасыз етілген табиғи өзара әрекеттесу дизайнерге үлкен еркіндік беріп, 
модель құруда шығармашылықты арттыруға мүмкіндік береді. Виртуалды 
дизайнның екінші мақсаты-дизайнның алғашқы кезеңдерінде өнімнің 
әлеуетті пайдаланушысының көзқарасын ескеру. 

Жобалау үдерісінде қол жетімділік және басқару сияқты қасиеттерді 
толық бағалауға болады. Үшінші мақсат-жобалау кезінде сарапшылардың 
құрастыру немесе бөлшектерді басқару тәжірибесін ескеру. Бұл тәжірибе 
күрделі және оны рәсімдеу қиын, бірақ виртуалды дизайн жүйесі 
пайдаланушының жағдайына, оның объектілермен өзара әрекеттесуіне және 
құрастыру жұмыстарының реттілігіне әсер етуі мүмкін. 

Виртуалды дизайн үш өлшемді геометрияны модельдеуге мүлдем басқа 
көзқарасты қажет етеді. Мысалы, мәзірлер мен түймелерді сөйлеуді немесе 
қимылды тану технологиясымен ауыстыруға болады. Егер дизайнер 
модельдің өлшемдерін өзгерткісі келсе, онда оны көрсетудің орнына, 
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дизайнер оны қолына алып, соза алады. Виртуалды дизайн үдерісіне 
байланысты жаңа дизайн әдістері мен модельдеу сұлбалары пайда болады. 

Цифрлық модельдеу үдерістерді тексеру үшін қолданылады, себебі 
нақты жұмысты бастамас бұрын машиналық операцияларды мұқият тексеру 
керек. Егер басқару кодында қате болса, бұл машинаның қатты бұзылуына 
әкелуі мүмкін. Сандық модельдеуді қолдана отырып, пайдаланушы жұмысты 
бастамас бұрын CNC машинасының құралының, координаталық өлшеу 
машинасының зондының немесе роботтың қолының траекториясын 
тексеруге мүмкіндігі бар. Мысалы, машинаны өңдеу үдерісін нақты 
машинада жасалғандай графикалық түрде басқаруға болады: CNC виртуалды 
машинасы стандартты нұсқауларды оқып отырып, құралдарды, керек-
жарақтарды, жинақтағыштарды және бөлшектерді жылжытуды қоса, нақты 
уақыт режимінде өңдеуді жүзеге асырады. Материалды алып тастауды 
үздіксіз бақылау пайдаланушыға құралдың діріліне және сынуына, 
шұңқырлар мен ойықтардың пайда болуына әкелетін жағдайларды анықтауға 
мүмкіндік береді. Имитацияның көмегімен пайдаланушы құрал мен құрылғы 
немесе бөлік арасындағы соқтығысуды болжай алады. 

Визуализация инженерлерге жүйені жақсы түсінуге көмектеседі. Бұл 
дизайн идеясын оңай түсінуге және оның жұмысын алдын-ала тексеруге 
мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта бұл үшін негізінен қатты денелердің 
кинематикалық имитациясы қолданылады. Жоғары деңгейлі модельдерге – 
сұйықтықтарға, адамдарға және күрделі ортаға еліктеу физикалық 
эффектілерді, соның ішінде динамика, діріл, акустика және деформация 
әсерлерін модельдеуді қажет етеді. Алайда, виртуалды прототиптерді 
қолдана отырып, күрделі имитациялар жүйенің жұмыс сипаттамаларын 
тезірек және аз шығынмен тексере алады. 

Виртуалды прототиптеу (virtual prototyping) - бұл оның жеке 
бөліктерінің геометриялық модельдерінен агрегаттың прототипін құру. 
Виртуалды прототип кейде Сандық орналасу (digital mockup) немесе алдын-
ала сандық құрастыру (digital preassembly) деп аталады. Цифрлық 
прототиптеу жүйелері құрастыру үдерісін визуализациялауға және 
қолданыстағы өндірістік шектеулер аясында ұсынылған қондырғылардың 
орындылығын тексеруге мүмкіндік береді. Виртуалды прототипті құрастыру 
арқылы нақты құрастыруды бірінші әрекеттен орындау үшін құрылымдық 
есептеулерді анықтауға және жобаға өзгерістер енгізуге болады. 

Негізгі функциясы виртуалды пішімдеу болып табылады орнату, іске 
асыруға тұрарлық қандай операция құрастыру. Жүйе құрастыру шектеулері 
мен рұқсат талаптары контекстінде бөлшектердің жұпталуын тексереді. 
Соқтығысуды анықтау функциялары бір-біріне кедергі келтіретін 
бөлшектерді көрсетеді. Сондай-ақ бөлшектердің құрастыру реті мен қозғалыс 
траекториясы тексеріледі. Сонымен қатар, оңтайлы құрастыру жолдарын 
анықтауға болады. Жетілдірілген жүйелер сонымен қатар кіріктірілген 
аналитикалық бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, виртуалды 
прототиптің құрылымдық және функционалды талдауын жүргізуге мүмкіндік 
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дизайнер оны қолына алып, соза алады. Виртуалды дизайн үдерісіне 
байланысты жаңа дизайн әдістері мен модельдеу сұлбалары пайда болады. 

Цифрлық модельдеу үдерістерді тексеру үшін қолданылады, себебі 
нақты жұмысты бастамас бұрын машиналық операцияларды мұқият тексеру 
керек. Егер басқару кодында қате болса, бұл машинаның қатты бұзылуына 
әкелуі мүмкін. Сандық модельдеуді қолдана отырып, пайдаланушы жұмысты 
бастамас бұрын CNC машинасының құралының, координаталық өлшеу 
машинасының зондының немесе роботтың қолының траекториясын 
тексеруге мүмкіндігі бар. Мысалы, машинаны өңдеу үдерісін нақты 
машинада жасалғандай графикалық түрде басқаруға болады: CNC виртуалды 
машинасы стандартты нұсқауларды оқып отырып, құралдарды, керек-
жарақтарды, жинақтағыштарды және бөлшектерді жылжытуды қоса, нақты 
уақыт режимінде өңдеуді жүзеге асырады. Материалды алып тастауды 
үздіксіз бақылау пайдаланушыға құралдың діріліне және сынуына, 
шұңқырлар мен ойықтардың пайда болуына әкелетін жағдайларды анықтауға 
мүмкіндік береді. Имитацияның көмегімен пайдаланушы құрал мен құрылғы 
немесе бөлік арасындағы соқтығысуды болжай алады. 

Визуализация инженерлерге жүйені жақсы түсінуге көмектеседі. Бұл 
дизайн идеясын оңай түсінуге және оның жұмысын алдын-ала тексеруге 
мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта бұл үшін негізінен қатты денелердің 
кинематикалық имитациясы қолданылады. Жоғары деңгейлі модельдерге – 
сұйықтықтарға, адамдарға және күрделі ортаға еліктеу физикалық 
эффектілерді, соның ішінде динамика, діріл, акустика және деформация 
әсерлерін модельдеуді қажет етеді. Алайда, виртуалды прототиптерді 
қолдана отырып, күрделі имитациялар жүйенің жұмыс сипаттамаларын 
тезірек және аз шығынмен тексере алады. 

Виртуалды прототиптеу (virtual prototyping) - бұл оның жеке 
бөліктерінің геометриялық модельдерінен агрегаттың прототипін құру. 
Виртуалды прототип кейде Сандық орналасу (digital mockup) немесе алдын-
ала сандық құрастыру (digital preassembly) деп аталады. Цифрлық 
прототиптеу жүйелері құрастыру үдерісін визуализациялауға және 
қолданыстағы өндірістік шектеулер аясында ұсынылған қондырғылардың 
орындылығын тексеруге мүмкіндік береді. Виртуалды прототипті құрастыру 
арқылы нақты құрастыруды бірінші әрекеттен орындау үшін құрылымдық 
есептеулерді анықтауға және жобаға өзгерістер енгізуге болады. 

Негізгі функциясы виртуалды пішімдеу болып табылады орнату, іске 
асыруға тұрарлық қандай операция құрастыру. Жүйе құрастыру шектеулері 
мен рұқсат талаптары контекстінде бөлшектердің жұпталуын тексереді. 
Соқтығысуды анықтау функциялары бір-біріне кедергі келтіретін 
бөлшектерді көрсетеді. Сондай-ақ бөлшектердің құрастыру реті мен қозғалыс 
траекториясы тексеріледі. Сонымен қатар, оңтайлы құрастыру жолдарын 
анықтауға болады. Жетілдірілген жүйелер сонымен қатар кіріктірілген 
аналитикалық бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, виртуалды 
прототиптің құрылымдық және функционалды талдауын жүргізуге мүмкіндік 

  
 

береді. Прототиптің кинематикалық және динамикалық имитациясы жиі 
орындалады. 

Инженерлер дизайн шешімдерін виртуалды прототиптерге негіздей 
алады. Дизайнды оңтайландыруға виртуалды прототипті дәйекті нақтылау 
арқылы қол жеткізіледі. Виртуалды прототиптеудің егжей-тегжейлі 
дәрежесінің жоғарылауымен дәл құрылымдық және функционалды еліктеу 
мүмкін болады. Виртуалды прототиптің физикалық прототип 
сипаттамаларының жиынтығы болған кезде идеалды жағдай болады. 
Осылайша, уақыт өте келе виртуалды прототиптеу қымбат және көп уақытты 
қажет ететін физикалық прототиптердің қажеттілігін жояды. 

Виртуалды зауыт (виртуалды зауыт) – бұл компьютерде жасалған 
толық өндіріс жүйесі. Виртуалды зауыт өндірістік учаскелердің 
конструкцияларын, өндірістік үдерістерді және қойма жүйелерін 
имитациялайды. Сонымен қатар, сіз автоматтандырылған зауыттық 
жабдықты – роботтарды, конвейерлерді және машиналарды бағдарламалай 
аласыз. 

Жүйе конвейерлер, дискілер, доктар, өндіріс орындары мен үдерістер 
сияқты компоненттерді модельдейді және еліктейді. Сонымен қатар, жүйе 
рәсімдерді – маршруттарды, реттіліктерді және біріктіруді модельдейді. 
Осыдан кейін өндіріс модельі  еңбек шығындары, түгендеу, пайдалану 
шығындары, өңдеу шығындары және цикл ұзақтығы тұрғысынан талданады. 

Мұндай мүмкіндіктер өндірісті жоспарлау үшін виртуалды зауытты 
пайдалануға мүмкіндік береді, оның ішінде өндіріс жүйелерінің жобаларын 
бағалау және өндірістің балама әдістерін салыстыру. Бұл технология 
жетілуге жеткенде, виртуалды зауыттың көмегімен ресурстарды және 
өндірісті басқарудың бүкіл үдерісін бағалауға және оңтайландыруға 
мүмкіндік беретін бүкіл жеткізілім тізбегін модельдеуге болады. 

Сонымен, виртуалды инженерия әдістері дизайн үдерісінің жаңа тәсілін 
ұсынады, бұл әр түрлі жоба нұсқаларын (құрастыру сапасын бағалауды 
немесе өнімнің пайдалану сипаттамасын қоса) өндіру мүмкіндігін бағалауға 
және өндіріс үдерісін оңтайландыруға (сандық модельдеу әдісімен), өнімді 
тапсырыс берушінің талаптарына сай оңай реттеуге, кең білім базасын тиімді 
жинауға, жобаларды ұжымдық дамытуға негіз беруге мүмкіндік береді. 

Виртуалды инженерия қолданатын жабдықты қарастырыңыз. 
Виртуалды инженерия-бұл таза бағдарламалық жасақтама технологиясы, 
сондықтан арнайы жабдықты қажет етпейді. Алайда, пайдаланушының өзара 
әрекеттесуі үшін виртуалды шындық жабдығы қажет. Бұл жабдыққа кіріс 
және шығыс құрылғылары кіреді. Шығару құрылғылары пайдаланушыға 
виртуалды ортадан сезім береді. сезбеклық қабылдаудың ең тиімді әдісі көру 
болғандықтан, виртуалды шындық жүйелерінің негізгі компоненттері 
дисплей құрылғылары болып табылады. Бұл құрылғылар қолданушыға 
стереоскопиялық шолуды қамтамасыз етуі керек. [7] 

Қазіргі уақытта қол жетімді жабдыққа бас дисплейлер, бинокулярлық 
бағытты мониторлар, кеңістіктік иммерсия дисплейлері және арнайы 
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көзілдіріктер кіреді. Дыбыс пен жанасу визуалды жүйемен бірге қолданылған 
кезде виртуалды шындық сезімдерін байытады. Дыбыстық жабдықтың типтік 
мысалы-Кеңейтілген дыбыстық жүйесі бар құлаққаптар. Жанасу 
аппаратурасы-бұл күштік кері байланысы бар аспаптар. Танымал енгізу 
құрылғылары-сөйлеуді тану жүйелері, бақылау жүйелері және ақпараттық 
қолғаптар. 

Бас дисплейлер. Бас дисплей - бұл толық батырылған дисплей 
құрылғысы. Дулыға көзді толығымен жабады және тек сіздің алдыңызда 
көруге мүмкіндік береді. Пайдаланушының көзінің алдына орнатылған 
кішкентай экран стереоскопиялық кескін береді. Құрылғыда кірістірілген 
бақылау жүйесі бар, соның арқасында дисплейдегі сурет пайдаланушының 
басының позициясы мен бағыты өзгерген кезде өзгереді. Қазіргі уақытта 40-
тан астам бас дисплей модельдері бар. Олардың ішінде Cae-Electronics және 
Polhemus Lab ұсынған әйнек әйнектері туралы айтуға болады. 

Бинокулярлық әмбебап мониторлар. Бинокулярлық бағытты монитор-
Бұл бас дисплейдің механикалық нұсқасы. Ол көп буынды жебенің салмағы 
бойынша теңдестірілген дисплей қорабынан тұрады. Пайдаланушы 
дисплейге қарап, оның басының қозғалысы механикалық сілтемелер жүйесі 
арқылы бақыланады. Бинокулярлық бағытты мониторлардың басты 
дисплейлерден басты артықшылығы-жылдам және дәл бақылау. Сатылымда 
Fake Space Labs-тен BOOM-2C бинокулярлық бағыттағы мониторлар және 
LEEP-тен Cyberface3 бар. 

Кеңістіктік батыру дисплейлері. Кеңістіктік батыру дисплейлері 
пайдаланушының айналасындағы панорамалық бейне экранды пайдаланады, 
осылайша пайдаланушы виртуалды ортаға батып кетеді. Кеңістіктік 
сүңгуірлер дисплейлері үлкен көру аймағын және виртуалды ортада қозғалу 
еркіндігін қамтамасыз етеді. Иллинойс университеті (Чикаго) төрт 
қабырғалы cave кеңістіктік батыру жүйесін жасады. Сіз Cave жүйесін 
Pyramid System арқылы сатып ала аласыз. Диаметрі 8 м болатын Visionarium 
Graphics сияқты үлкен күмбезді кеңістіктік дисплейлер бар. Spitz 
Electrihorizen диаметрі 8,5 м кеңістіктік батыру дисплейін салды. 

Перделік көзілдірік. Перделік көзілдірік - бұл арзан дисплей 
құрылғысы. Пайдаланушы көзілдірікке ұқсайтын құрылғыны киеді, ол 
кезекпен бір немесе басқа көзге көріністі жабады. Монитор немесе 
көзілдірікпен синхрондалған басқа дисплей құрылғысы жаңару 
жылдамдығынан екі есе көп және Суретті сол және оң көзге кезекпен 
көрсетеді. Нәтижесінде, монитор экранында пайдаланушы стереоскопиялық 
кескінді көреді. Бұл құрылғыны қазіргі уақытта шығарылған дисплейлермен 
бірге пайдалануға болады, сондықтан ол үнемді. Алайда, ол 
пайдаланушының нақты ортаны көруі үшін жеткілікті сүңгуірді қамтамасыз 
етпейді, себебі көру өрісі монитордың өлшемімен шектелген. Сатылымда 
Stereographics-тен Crystal Eyes және Tektronicx-тен SGS перделері бар. 

Жанасу құрылғылары. Жанасу құрылғысы физикалық жанасу сезімін 
береді. Мұндай құрылғы пайдаланушыларға нақты нысанды нақты 
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материалмен жұмыс істеудің елесін тудыратын қуат кері байланыс жүйесі 
арқылы сезінуге мүмкіндік береді. Жанасу құрылғысының мысалы-
пайдаланушы жұмыс қолындағы реакция Күшін сезінетін қуат кері 
байланысы бар джойстик. Сатылымда Nissho Electronics-тен Haptic Mater 
джойстиктері және AEA Technologies-тен BSP Joystick бар. Sensable 
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ешқандай физикалық прототип жасалмады (сыни сымдарды тексеру үшін). 
Виртуалды прототиптеу Boeing компаниясына ұшақты жобалау үдерісіне 
тапсырыс берушілер мен операторларды (желілік механиктерге дейін) 
тартуға мүмкіндік берді.  Виртуалды прототиптеу соншалықты сәтті болды, 
сол қанатты орнатудағы сәйкессіздік тек 0,03 мм болды. [7] 

GM Локомотив қозғалтқышының виртуалды прототипі. General Motors 
Electro-Motive бөлімшесі Unigraphics Solutions компаниясымен бірлесе 
отырып, "өнімнің виртуалды дамуы" деп аталатын 6300 а.к. GM16V265H 
Локомотив қозғалтқышын жасады. Барлық бөлшектер үш өлшемді модельдер 
түрінде ұсынылды, содан кейін талдау, дизайнды оңтайландыру және CNC 
машиналары мен құрылғыларын бағдарламалау осы модельдер үшін 
жүргізілді. Модельдеу өнімді қысқа мерзімде жеткізуге мүмкіндік берді: 
алғашқы қозғалтқыш бағдарлама басталғаннан кейін 18 айдан кейін салынды, 
ал мұндай үдеріс әдетте 36 айдан асады. Бұл сонымен қатар сенімділік 
сынақтарын тезірек өткізуге мүмкіндік берді, бұл GM-ге сенімділіктің қатаң 
талаптарын қанағаттандыруға мүмкіндік берді. 

Интерьер құрылымы салоны автомобильдің фирманың Chrysler. 1998 
жылғы Dodge Durango автоқөлігінің интерьер құрылымы виртуалды дизайн 
әдісімен жасалды. Жобалау тобының мүшесі тек отырғыштан, бұру 
тұтқасыден және педальдардан тұратын автомобиль интерьерінің 
жеңілдетілген орналасуында отырады. Виртуалды шындық жүйесінің Бас 
дисплейі, ақпараттық қолғаптар мен қозғалыс сезбектері бар Дизайнер 
автомобиль интерьерінің виртуалды прототипін (бақылау тақтасы, радио 
басқару элементтері, бардачок және терезелер) қарастырады және онымен 
өзара әрекеттеседі. Виртуалды прототип дизайнды өзгертуді және шолуды, 
қол жетімділікті және эстетиканы бағалауды жеңілдетеді. Бұл әдіс әртүрлі 
жобалау нұсқаларын тез тексеруге мүмкіндік береді. 

Стоқгольмдағы Metrocar 2000 пойызы. Metrocar 2000-бұл Adtranz 
Sweden жасаған Стоқгольмдағы жаңа қоғамдық көлік жүйесі. Division dVISE 
бағдарламасын қолдана отырып, Adtranz пойыздардың виртуалды 
прототиптерін жасады, оның ішінде текстуралық орындықтары, едендері, 
жарнамалық плакаттары және машинистің индикаторлық тақтасы бар 
интерьерлер бар. Виртуалды прототипке қарап, көрермендер масштаб, 
кеңістіктік қатынастар және дизайн эстетикасы туралы түсінік ала алады. Бұл 
Тапсырыс беруші мен Инженерге дизайнның алғашқы кезеңдерінде өнімнің 
құрылымымен танысуға және оған өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. [2] 

Ұлыбританияның Корольдік Әскери-теңіз күштеріне арналған 
кемелерді жобалау. Ұлыбританияның перспективалық жобаларының теңіз 
дирекциясы өзінің жаңа кеме жасау бағдарламасы аясында виртуалды 
дизайнды енгізді. DENEB Robotics-тің ENVISION бағдарламасының 
көмегімен интерактивті модельдеу әдісі жаңа кемеге арналған квартерд 
жасады. Имитацияға кеменің қозғалысы (алты еркіндік дәрежесі бар) және 
оның жұмыс істейтін жабдыққа, борттағы адамдарға және кабиналардағы 
жарық жағдайларына әсері кірді. Бұл модельдеу инженерлерге жобаны 
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бағалауға және оған қажетті өзгерістер енгізуге мүмкіндік берді. 
Қорытындылай келе, виртуалды инженерия жаңа технология екенін 

атап өтеміз. Бұл Инженер қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болу үшін 
жеткілікті әлеуетке ие, бірақ бүгінгі таңда виртуалды инженерлік жүйелерді 
қолдану функционалдығы мен мүмкіндіктері шектеулі. Виртуалды 
инженерия дамыған технологияға айналуы үшін компьютерлік модельдеу 
арқылы физикалық жүйелердің функционалды әрекетін толығымен көрсету 
мүмкіндігі қажет. Осыған байланысты кейбір мәселелерді талқылайық. 

Жаңа жобалау құралдары. Виртуалды дизайн дамудың түбегейлі басқа 
ортасын білдіреді. Онда көру стереоскопиялық болып табылады және дизайн 
модельі мен өзара әрекеттесу бірнеше сезім мүшелерінің көмегімен жүзеге 
асырылады. Бұл жаңа орта дизайнның жаңа әдістері мен модельдеу 
тәсілдерінің пайда болуына мүмкіндік береді. Жақын арада конструктор 
объектіні қолына алып, оны соза алады немесе модельді тек бір дауыспен 
жасай және өзгерте алады. Модельдеудің жаңа тәсілі модельдерді құрудың 
табиғи және интуитивті тәсілдерін ұсынады. 

Үдерістер мен физикалық нысандарды модельдеу. Қазіргі уақытта 
модельдеу мүмкіндіктері негізінен кинематикаға дейін азаяды. Динамикалық, 
деформацияланатын және сұйық жүйелерді модельдеу әдетте есептеу 
ресурстарының көп мөлшерін алатын соңғы элементтерді талдауды қажет 
етеді. Бұл виртуалды жобалау құралы ретінде қандай да бір құндылыққа ие 
болуы үшін, бұл талдау нақты уақыт режимінде жасалуы керек, ал нақты 
уақыт режимінде модельдеу мүмкін болуы үшін ықшам және дәл модельдеу 
қажет. Сонымен қатар, модельдерде олардың физикалық қасиеттері туралы 
ақпарат және олардың физикалық тәртібін көрсететін эксперименттік 
мәліметтер болуы керек. 

Өндіріс мүмкіндігінің өлшемі. Өндірістік үдерістер әртүрлі, олардың 
әрқайсысының өзіндік ерекше сипаттамалары бар. Осылайша, әртүрлі 
өнімдерді өндіру мүмкіндіктерін анықтайтын жалпы техниканы табу қиын 
міндет болып көрінеді. Өндіріс мүмкіндігінің анықтамаларын және оны 
бағалау әдістемесін зерттеу қажет. "Иә/жоқ" сияқты қарапайым шешімнен 
басқа, өндіріс мүмкіндігінің сандық өлшемін анықтау қажет. Сонымен қатар, 
өндіріс мүмкіндігін бағалау өндірістік үдерістер мен шығындардың 
ұзақтығын бағалауға айналуы керек. 

Жүйенің жылдамдығы. Қазіргі уақытта визуализация мен имитацияның 
сапасы жүйенің жеткіліксіз жылдамдығымен шектеледі. Өңдеу 
жылдамдығының экспоненциалды өсуімен және үлестірілген есептеу 
технологиясының дамуымен модельдеу сапасы жақсарады. Алайда, толық 
виртуалды жобалау үшін жүйенің жылдамдығы әлі де төмен. Визуализация 
үшін толық үш өлшемді дисплей және кадр жиілігі жоғары анимация қажет. 
Жобаны бағалау үлкен есептеу ресурстарын қажет ететін динамикалық 
жүйелерді талдауды және оңтайландыруды қамтиды. Сонымен қатар, 
ұжымдық дамуды қамтамасыз ету үшін желілердің жылдамдығын арттыру, 
өткізу қабілетін кеңейту және арналар санын көбейту қажет. 
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Деректер интерфейсінің стандарты. Виртуалды дизайн әртүрлі 
қолданбалы бағдарламалық пакеттердің өзара әрекеттесуін қамтиды. 
Бөлшектерді модельдеу әдетте CAD жүйесінде, талдау-соңғы элементтер 
әдісі бойынша талдау бағдарламасында, ал компьютерлік модельдеу 
интерактивті өндірістік модельдеу жүйесінде жасалады. Ұжымдық даму үшін 
бұл әртүрлі жүйелер бірге жұмыс істеуі керек. Стандартты мәліметтер базасы 
мен бағдарламалық интерфейстер виртуалды жобалаудың кілті болып 
табылады. 

Ашық сәулет. Ашық архитектура жүйені масштабтауға мүмкіндік 
береді. Виртуалды жобалау жүйелері қосымша функционалдылық немесе 
әртүрлі мәселелерді шешу үшін қазіргі кездегі инженерлік жүйелермен 
біріктірілуі керек. Ашық сәулет жүйеге инженерлік ресурстардың үлкен 
резервін пайдалануға және қолданудың әртүрлі формаларын табуға 
мүмкіндік береді.[2] 
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Тәжірибелік жұмыстар 
GS3 2630 мониторын орнату нұсқаулығын қолдана отырып, AutoTrac 

навигациялық жүйесінің тікелей бағытын құрыңыз. AutoTrac жұмысы үшін 
қажетті шарқы өлшемдерді ғана орындаңыз. 

Баптауды электронды симуляторда немесе трактордың/комбайнның 
нақты мониторында орындауға болады. Дисплей симуляторына сілтеме 
https://displaysimulator.deere.com/html5/ 

Навигацияға кіріспе 
 
 
“Навигациялық карта” бетіне өту 
 
1. Мәзір  

2. GS3  

3."Навигация" функционалдық пернесі  
“Навигациялық карта” бетіндегі таңбалар 
Жолдың дәлдік көрсеткіші 
"0" мәніндегі кез-келген өзгерістер ауытқу қатлігін көрсетеді. 
 
 
AutoTrac жағдай диаграммасы 
Қосу және өшіру түймесі 
 
 Бұру басқару  
 
GPS дәлдік индикаторы  
Навигацияны пайдалануға қойылатын талаптар 
Навигация жүйесі жұмыс істеуі үшін сізге мыналар қажет: 
- АБ сызықтары; 
- GPS ескерту дабылы; 
- Бақылау режимі; 
- Маршрут қадамы. 
Навигацияны пайдалану кезінде келесі элементтер міндетті емес: 
- Клиент; 
- Ферма; 
- Өріс; 
- Жабын картасы; 
- Өрістегі операциялардың деректерін құжаттау; 
- Өріс шекаралары; 
- Жалаулар. 
Негізгі навигацияны пайдалану үшін төменде сипатталғандай 

минималды шарқы өлшемдерді орындау керек. Дегенмен, осы Пайдаланушы 
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нұсқаулығындағы жүйені пайдалану сипаттамасының бөлімдерімен танысып, 
машина мен Қондырғының барлық шарқы өлшемдерін орындау ұсынылады. 
Навигация мен картаға түсіру дәлдігін жақсарту үшін машина мен 
қондырғының жылжуын реттеу қажет болуы мүмкін. 

Тікелей бағыт АБ желісін құру 
 
1. Навигация  

2. “Жүйе шарқы өлшемдері” қосымша беті  
3. Бақылау режимін таңдаңыз 
 
"Тікелей бағыт”  
 

4. Көрініс қосымша беті  
5. Маршрутты орнату 0  
6. Тізімнен бар маршрутты немесе элементті таңдаңыз 

Құру  
 
 
7. Жасау әдісін таңдаңыз 

жаңа бағыт. 
 
 
 

8. Маршрут қадамын енгізіңіз  
 
 
"А + Б" Тәсілі” 
1. Машинаны АБ сызығының қажетті басталу нүктесіне 

қарай жүргізіп, "А Орнату" таңдаңыз 
2. “B кейінірек В артқа” таңдаңыз 
3. Машинаны АБ сызығының қажетті соңғы нүктесіне 

қарай жүргізіп, "Б Орнату" түймесін басыңыз 
 
 
 
"A + бағыт" әдісі” 
1. Машинаны АБ сызығының қажетті басталу нүктесіне қарай жүргізіп, 

"А Орнату" таңдаңыз” 
 
2. В нүктесіне қажетті бағыт мәнін енгізіңіз 
"Авто Б" Әдісі” 
1. Машинаны АБ сызығының қажетті басталу нүктесіне қарай жүргізіп, 

"А Орнату" таңдаңыз” 
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2. Машинаны АБ сызығының қажетті соңғы нүктесіне қарай 
жүргізіңіз. В нүктесі 15 метрден кейін автоматты түрде орнатылады 

"Ендік / Бойлық" Әдісі 
1. А және Б нүктелерінің координаталарын енгізіңіз. 
 

 
 
 
 
 
"Ендік / бойлық + бағыт" әдісі 
1. А және В нүктелерінің координаталарын енгізіңіз. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Қажетті бағытты енгізіңіз. 

 
 
 
 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Жобалаудың мақсаты не? 
2. Мехатрондық жүйенің белгілері мен құрамын атаңыз? 
3. Мехатронды ауыл шаруашылығы техникаларын басқару 

құрылғыларына нені жатқызуға болады? 
4. Өнімділікті картаға түсіру үшін жинау комбайнын жабдықтау 

құрамына не кіреді? 
5. Модельдеу нені білдіреді? 
6. Модельдеу кезеңдерін сипаттаңыз 
7. Геометриялық модельдеу жүйелері нені береді? 
8. Виртуалды прототиптеу деп нені атайды? 
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Пайдаланылған әдебиеттер 
 А.А. Иринчеев, Жобалау технологиясы. Баспа: ВСГТУ Улан-Удэ қ. 
М.: 2001. - 176 б. 
 В.В.Лоцманенко, Б. Е.Кочегаров, Жобалау және құрастыру. Баспа: 
ДВГТУ Владивостоқ.: 2004.-96 б. 
https://myjohndeere.deere.com John Deere бақылау тақтасы 
 

Қысқаша қорытынды 
Мехатрондық жүйелердің жұмысын жобалау ауыл шаруашылығы 
машиналарын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің жұмысында 
маңызды компонент болып табылады. 
 Бұл модульде комбайнның мехатронды картаға түсіру жүйесін 
бағдарламалау жұмысының мысалы қарастырылды. Бұл оқушыға 
модельдеу режимінде өздігінен конфигурациялауға мүмкіндік береді. 
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5-БӨЛІМ. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР МЕН КӨРСЕТКІШТЕР 

 
Модульге қысқаша шолу 
Бұл ПМ 13 модульі  агроөнеркәсіптік кешенді басқаруға қажетті білім, 

Дағдылар мен дағдыларды, сондай-ақ маркетингтің мәні мен ерекшеліктерін 
сипаттайды. 

 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар менеджмент туралы 

Дағдылар мен білім алады. Өндірісті басқару әдістерін, жаңа ауыл 
шаруашылығы құрылымдарын басқару жүйесінің әдістері мен 
ұйымдастырылуын біледі. Нарықтық экономиканың ауысуы жағдайында 
агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және мемлекеттік реттеудің мәнін түсінеді. 
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5.1. Агроөнеркәсіптік менеджмент 
Қазіргі менеджменттің ерекшелігі оның ресурстардың тапшылығы 

жағдайында экономиканы тиімді басқаруға, әкімшілік әдістермен өндірісті 
реттеуді біртіндеп азайтуға және өндірісті қарқындатуға бағытталуы болып 
табылады. Қазіргі заманғы менеджмент нарықтың дамуына, өндіріс 
құралдарының көтерме саудасындағы тауар-ақша қатынастарына, ақшаның 
айырбасталуына, нарықтық бағаны тұрақтандыруға ықпал етуі керек. 

Басқару-бұл әр түрлі сипаттағы (биологиялық, әлеуметтік, техникалық 
және т.б.) ұйымдасқан жүйелердің элементі және функциясы, олардың 
құрылымын сақтауды, қызмет режимін сақтауды, қызмет мақсаттары 
бағдарламасын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Басқару деп мақсатты әсерлерді әзірлеу және іске асыру арқылы жүйені 
белгілі бір күйде ұстауды және (немесе) оны ұйымның жаңа өмірлік 
жағдайына ауыстыруды қамтамасыз ететін үдерістер жиынтығы түсініледі. 

Басқару әрекеттерін дамыту қажетті ақпаратты жинауды, беруді және 
өңдеуді, басқару әрекеттерін анықтауды міндетті түрде қамтитын шешімдер 
қабылдауды қамтиды. 

Басқару әсері басқару мақсатына жетуге бағытталған басқару 
объектісіне әсер етуді білдіреді. Демек, менеджердің нәтижесі - мақсатқа 
негізделген басқару шешімі (мақсат қою). 

Егер басқару әсер етсе, онда бар: Орта (басқару жүйесі); құралдар 
(басқару механизмі); әрекеттер (басқару үдерісі). 

Өндіріс үдерісі екі жүйенің бірлігімен сипатталады: басқарылатын 
және басқарушы (объект және басқару субъектісі). 

Басқарылатын жүйе (басқару объектісі) материалдық және 
материалдық емес құндылықтарды құруды қамтамасыз ететін әртүрлі 
элементтердің жиынтығын білдіреді. Басқару объектілеріне жеке және заңды 
тұлғаларды, әлеуметтік-экономикалық жүйелер мен үдерістерді жатқызуға 
болады. 

Басқару жүйесі (басқару субъектісі) — бұл басқарылатын жүйеге 
мақсатты, күшті әсер ететін әртүрлі басқару органдарының және жеке 
жұмысшылардың жиынтығы. Кез-келген әлеуметтік-экономикалық 
жүйелерді басқару үдерісі, сайып келгенде, адамдардың мінез-құлқын 
басқаруға, олардың қызметін ынталандыруға және ынталандыруға дейін 
азаяды. 

Басқару-бұл өнім өндіру, қызмет көрсету үдерісінде еңбек ұжымдары 
мен жекелеген қызметкерлердің қызметін ұйымдастыруға және үйлестіруге 
бағытталған адамдардың еңбегі.  

Бұл, ең алдымен, адамдардың бірлескен қызметін ұйымдастырумен, 
кәсіпорын аясында келісілген іс-әрекеттерді орнатумен, жеке тұлға мен 
кәсіпорын арасындағы қатынастарды реттеумен байланысты. 

Өндіріс тұтастай алғанда, жүйе ретінде еңбек құралдарын басқаруды 
және қызметкерлерді басқаруды қамтиды. 
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5.1. Агроөнеркәсіптік менеджмент 
Қазіргі менеджменттің ерекшелігі оның ресурстардың тапшылығы 

жағдайында экономиканы тиімді басқаруға, әкімшілік әдістермен өндірісті 
реттеуді біртіндеп азайтуға және өндірісті қарқындатуға бағытталуы болып 
табылады. Қазіргі заманғы менеджмент нарықтың дамуына, өндіріс 
құралдарының көтерме саудасындағы тауар-ақша қатынастарына, ақшаның 
айырбасталуына, нарықтық бағаны тұрақтандыруға ықпал етуі керек. 

Басқару-бұл әр түрлі сипаттағы (биологиялық, әлеуметтік, техникалық 
және т.б.) ұйымдасқан жүйелердің элементі және функциясы, олардың 
құрылымын сақтауды, қызмет режимін сақтауды, қызмет мақсаттары 
бағдарламасын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Басқару деп мақсатты әсерлерді әзірлеу және іске асыру арқылы жүйені 
белгілі бір күйде ұстауды және (немесе) оны ұйымның жаңа өмірлік 
жағдайына ауыстыруды қамтамасыз ететін үдерістер жиынтығы түсініледі. 

Басқару әрекеттерін дамыту қажетті ақпаратты жинауды, беруді және 
өңдеуді, басқару әрекеттерін анықтауды міндетті түрде қамтитын шешімдер 
қабылдауды қамтиды. 

Басқару әсері басқару мақсатына жетуге бағытталған басқару 
объектісіне әсер етуді білдіреді. Демек, менеджердің нәтижесі - мақсатқа 
негізделген басқару шешімі (мақсат қою). 

Егер басқару әсер етсе, онда бар: Орта (басқару жүйесі); құралдар 
(басқару механизмі); әрекеттер (басқару үдерісі). 

Өндіріс үдерісі екі жүйенің бірлігімен сипатталады: басқарылатын 
және басқарушы (объект және басқару субъектісі). 

Басқарылатын жүйе (басқару объектісі) материалдық және 
материалдық емес құндылықтарды құруды қамтамасыз ететін әртүрлі 
элементтердің жиынтығын білдіреді. Басқару объектілеріне жеке және заңды 
тұлғаларды, әлеуметтік-экономикалық жүйелер мен үдерістерді жатқызуға 
болады. 

Басқару жүйесі (басқару субъектісі) — бұл басқарылатын жүйеге 
мақсатты, күшті әсер ететін әртүрлі басқару органдарының және жеке 
жұмысшылардың жиынтығы. Кез-келген әлеуметтік-экономикалық 
жүйелерді басқару үдерісі, сайып келгенде, адамдардың мінез-құлқын 
басқаруға, олардың қызметін ынталандыруға және ынталандыруға дейін 
азаяды. 

Басқару-бұл өнім өндіру, қызмет көрсету үдерісінде еңбек ұжымдары 
мен жекелеген қызметкерлердің қызметін ұйымдастыруға және үйлестіруге 
бағытталған адамдардың еңбегі.  

Бұл, ең алдымен, адамдардың бірлескен қызметін ұйымдастырумен, 
кәсіпорын аясында келісілген іс-әрекеттерді орнатумен, жеке тұлға мен 
кәсіпорын арасындағы қатынастарды реттеумен байланысты. 

Өндіріс тұтастай алғанда, жүйе ретінде еңбек құралдарын басқаруды 
және қызметкерлерді басқаруды қамтиды. 

  
 

Басқарудың бірінші түрі-материалдық тауарлар мен қызметтерді алу 
үшін, яғни өндірістің өзі үшін еңбек құралдарының көмегімен еңбек 
объектісіне (жер, техника және т.б.) тікелей әсер ету үдерісі. Бұл жағдайда 
қызметкер басқару субъектісі, ал еңбек құралдары оның объектісі ретінде 
әрекет етеді. 

Кәсіпорынды басқару екі негізгі мәселені шешуге арналған: 
 - өндірістің қалыпты барысын ұстап тұру, оның циклдік және 
тұрақтылықты қамтамасыз ету; 
 - өндірісті дамытуды, өнімді жетілдіруді, техникалық және 
технологиялық жаңалықтарды енгізуді қамтамасыз ету. 

Менеджмент өндірістің жағдайы туралы білім мен деректердің болуын 
болжайды. Бұл белгілі бір ережелер мен нұсқаулармен реттелетін кәсіпорын 
қызметкерлерінің мінез-құлқына ақпараттық үдерістер мен әсерлердің 
жиынтығы. Ақпаратты талдау негізінде өндірісті Жаңа, алдын-ала 
анықталған күйге ауыстыру туралы басқарушылық шешімдер жасалады. 

Басқарудың мәні келесідей: ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру. 
Басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау. 

Басқару әрекеттерін әзірлеу және оларды басқару объектісіне беру. 
Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау. 

Мұны келесі формуламен ұсынуға болады: Y=және+P+B+K. 
Сонымен, басқару функциялары көрініс формаларында әр түрлі және 

мазмұны бойынша әр түрлі, бұл олардың жіктелуінде көрінеді. Сонымен, 
агроөнеркәсіптік кешенге қатысты олардың жіктелуін келесідей ұсынуға 
болады: 
 - болжау, жоспарлау; 
 - жалпы (сызықтық) Нұсқаулық; 
 - өндірісті технологиялық дайындау және қызмет көрсету; 
 - Өндірісті жедел басқару; 
 - кадрларды жасақтау және даярлау; 
 - еңбекті және жалақыны ұйымдастыру; 
 - іс қағаздарын жүргізу; 
 - бухгалтерлік есеп және қаржылық қызмет; 
 - ветеринарлық қызмет көрсету; 
 - маркетингтік қызмет және сауда қызметін басқару; 
 - өндіріске ғылым жетістіктері мен озық тәжірибені енгізу; 
 - құрылысты басқару; 
 - қосалқы өндірісті басқару; 
 - Әлеуметтік және шаруашылық қызмет көрсетуді басқару;; 
 - еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және экология. 

Құрылым-бұл жүйе ішіндегі элементтер мен ішкі жүйелердің 
орналасуы.  

ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына қатысты кәсіпорынның 
өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымын және басқару құрылымын 
бөлген жөн. 
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Өндірістік құрылым экономиканың мамандануымен, ондағы салалар 
мен қызмет түрлерінің үйлесімімен анықталады. 

Ұйымдастырушылық құрылым-бұл негізгі, қосымша және қызмет 
көрсету мақсатындағы бөлімшелердің жиынтығы.  

Оларға бөлімшелер, цехтар, өндірістік учаскелер, бригадалар, буындар, 
жөндеу шеберханалары, Энергетика, қойма және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, құрылыс цехы, қосалқы цехтар мен кәсіпшілік және т. б. 
жатады. 

Басқару құрылымы деп басқарушылық байланыстар мен жеке 
жұмысшылардың жиынтығы, олардың бағыныштылығы мен тігінен және 
көлденеңінен өзара байланысы түсініледі. 

Басқару құрылымының нақты көрінісін басқару сұлбасында табады: 
кадрлар құрамы, бірліктердің (бөлімдер, секторлар, қызметтер) өзара 
байланысы мен бағыныштылығы, штат кестелері, басқару функциялары мен 
міндеттері, олардың буындар мен қызметкерлер арасындағы ара-жігін 
ажырату, жекелеген секторлар бойынша қызметкерлер құрамы, бөлімшелер 
мен қызметтер туралы ереже, ұжымның қызметін айқындайтын лауазымдық 
нұсқаулықтар. 

Басқару құрылымы тігінен қадамдарға, ал көлденеңінен байланыстарға 
бөлінеді. 

Басқару буыны-бұл бір немесе бірнеше функцияларды орындайтын 
құрылымдағы тәуелсіз бөлім. 

 Буындарға бөлімдер, қызметтер, топтар (агрономиялық, жоспарлы-
экономикалық және т.б.) жатады. 

Басқару сатысы-бұл басқару иерархиясының белгілі бір деңгейінде 
орналасқан біртекті байланыстардың жиынтығы, олардың төменнен 
жоғарыға бағыну реттілігін көрсетеді.  

Шаруашылықтарда бригаданы басқару төменгі сатыға, ал басшы 
басқаратын шаруашылық басқару аппараты жоғары сатыға жатады. Аралық 
позиция бөлімшені, цехты және т. б. басқару сатысын алады. 

Басқару жүйесінде келесі негізгі ойларды ажырату қажет: басқаруды 
ұйымдастыру, басқару үдерісі, басқару құралдары, басқару жұмысының 
стилі. 

Басқаруды ұйымдастыру басқару саласындағы ұйымдық 
бөлімшелерден және олардың бағынышты бөлімшелермен және бір-бірімен 
қарым-қатынасынан тұрады. 

Басқару үдерісі-бұл басқарушылық қызметтің өзара байланысты 
актілерінің дәйектілігі. Басқару үдерісінде басқарушылық және 
орындаушылық қызметтің бірлігі көрінеді. 

Басқару құралдары. Басқарудағы Еңбек мәні ақпарат болып табылады. 
Басқарушылық ақпараттың кейбір түрлері-Бұл құрал ретінде тікелей әрекет 
ететін мақсатты кешендер. 

Басқару жұмысының стилі басқару аппараты қызметкерлерінің жеке 
қасиеттерімен (олардың тәжірибесі, дағдылары, кәсіби білімі және т.б.) 
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Өндірістік құрылым экономиканың мамандануымен, ондағы салалар 
мен қызмет түрлерінің үйлесімімен анықталады. 

Ұйымдастырушылық құрылым-бұл негізгі, қосымша және қызмет 
көрсету мақсатындағы бөлімшелердің жиынтығы.  

Оларға бөлімшелер, цехтар, өндірістік учаскелер, бригадалар, буындар, 
жөндеу шеберханалары, Энергетика, қойма және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, құрылыс цехы, қосалқы цехтар мен кәсіпшілік және т. б. 
жатады. 

Басқару құрылымы деп басқарушылық байланыстар мен жеке 
жұмысшылардың жиынтығы, олардың бағыныштылығы мен тігінен және 
көлденеңінен өзара байланысы түсініледі. 

Басқару құрылымының нақты көрінісін басқару сұлбасында табады: 
кадрлар құрамы, бірліктердің (бөлімдер, секторлар, қызметтер) өзара 
байланысы мен бағыныштылығы, штат кестелері, басқару функциялары мен 
міндеттері, олардың буындар мен қызметкерлер арасындағы ара-жігін 
ажырату, жекелеген секторлар бойынша қызметкерлер құрамы, бөлімшелер 
мен қызметтер туралы ереже, ұжымның қызметін айқындайтын лауазымдық 
нұсқаулықтар. 

Басқару құрылымы тігінен қадамдарға, ал көлденеңінен байланыстарға 
бөлінеді. 

Басқару буыны-бұл бір немесе бірнеше функцияларды орындайтын 
құрылымдағы тәуелсіз бөлім. 

 Буындарға бөлімдер, қызметтер, топтар (агрономиялық, жоспарлы-
экономикалық және т.б.) жатады. 
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байланысты. Басқару жұмысының стилін жобада ескеру мүмкін емес, 
сондықтан жетекші кадрларды таңдау мәселесіне көп көңіл бөлу керек. 

Басқару құрылымы басқару қызметкерлері арасындағы еңбек бөлінісіне 
сәйкес олардың міндеттері мен олардан туындайтын өкілеттіктер мен 
жауапкершілікті анықтау арқылы құрылады. Міндеттер, өкілеттіктер мен 
жауапкершілік кешені басқару саласындағы жекелеген қызметкерлердің 
құзыретін құрайды, соның негізінде басқарудағы бағыныштылық 
қатынастары туындайды. 

АӨК кәсіпорындарында жұмыс істейтін басқару құрылымдары алуан 
түрлілігімен сипатталады. Олардың ішінде иерархия (жылдамдық) негізінде 
2-, 3-, 4-сатылы және т.б., сондай-ақ осы басқару құрылымдарының 
комбинациясы ерекшеленеді. 

Шағын және орта кәсіпорындарда басқару құрылымын 2 сатылы сұлба 
бойынша салған жөн: кәсіпорын басшысы — бригадир. Бұл басқару 
аппаратының жеделдігін, сапасын, жұмыс істеу сенімділігін арттыруды және 
оны ұстауға жұмсалатын шығындарды азайтуды қамтамасыз етеді. 

Ірі кәсіпорындарда бастапқы өндірістік бөлімшелерді басқару жүзеге 
асырылатын аралық бөлімшелерді (бөлімшелер, цехтар) бөлу сөзсіз. 
Тиісінше, мұндай фермалардағы басқару құрылымы 3 сатылы: кәсіпорын 
басшысы — менеджер — бригадир. 

4 сатылы басқару құрылымы әртүрлі агроөнеркәсіптік бірлестіктерде 
қолданылады. 

Кәсіпорында өндірісті ұйымдастырудың құрылымы мен ұстанымнің 
ерекшеліктеріне байланысты бригадалық, бөлу, шеберханалық және аралас 
басқару құрылымдары бөлінеді. 

Бригадалық (2 сатылы) басқару құрылымы-ең қарапайым және үнемді, 
қолдануды табады шағын және орта мамандандырылған 
шаруашылықтарда. Ол аумақтық ұстанымға (кешенді бригадаларға), сондай-
ақ салалық ұстанымға негізделуі мүмкін. 

Басқарудың бөлімшелік (аумақтық) құрылымы өндірісті 
ұйымдастырудың өндірістік-аумақтық қағидатымен сипатталады. Бұл көп 
салалы мамандануы бар және өндірістің едәуір аумақтық бөлінісі бар ірі 
фермаларға тән. Оқшауланған аумақта (бөлімше, Өндірістік учаске) өсімдік 
шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге басшылықты 
бригадирлер мен кәсіпорын әкімшілігі арасындағы кейінгі буын ретінде 
әрекет ететін басқарушы жүзеге асырады. Бөлінген құрылым 3 сатылы. Ол 
қатынастардың сызықтық және функционалдық жүйесімен сипатталады, 
онда жалпы экономикалық функционалдық қызметтердің басшылары 
(жоспарлы-экономикалық, агрономиялық және т.б.) өз өкілеттіктерін 
менеджерлер мен филиал мамандары арқылы жүзеге асырады. 

Басқарудың цехтық (салалық) құрылымы құрамына біртекті, өнімнің 
жекелеген түрлерін өндіруге немесе олардың аумақтық орналасуына 
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сатылы. Цехтарды негізгі (аға) мамандар басқарады, олар бір уақытта 
сызықтық және функционалды менеджерлер ретінде әрекет етеді. 

Біріктірілген құрылым бірден басқару құрылымдарының бірнеше түрін 
біріктіре алады: әр түрлі нұсқалар мен комбинацияларда бригадалық, бөлу 
және шеберхана. Ол өндірісті аумақтық ұстаным бойынша ұйымдастыратын 
әртараптандырылған бөлімшелері және салалық қағидаттарда 
ұйымдастырылған шеберханалар, бригадалар бар фермаларда кеңінен 
қолданылады. 

Қарастырылған басқару құрылымдарының кемшілігі олардың әлсіз 
сезімталдығы және нарықтық қатынастар мен бәсекелестікке бейімділігі 
болып табылады. Бұл және басқа да проблемалар сыртқы жағдайлардың 
өзгеруіне бейімделген адаптивті басқару құрылымдарын енгізу арқылы 
жойылады. Мұндай құрылымдарға бағдарламалық - мақсатты және 
матрицалық құрылымдар жатады. 

Бағдарламалық-мақсатты құрылым белгілі бір бағдарламаларды 
орындау немесе нақты мәселелерді шешу үшін уақытша шығармашылық 
топтардың қолданыстағы басқару құрылымы шеңберіндегі ұйыммен 
сипатталады. Бағдарлама басшысы барлық назарын белгіленген сапа 
деңгейімен көрсетілген мерзімде мәселені шешуге аударады. Жоба 
аяқталғаннан кейін топтар таратылады. 

Матрицалық құрылым-бұл сызықтық және бағдарламалық-мақсатты 
құрылымдарды біріктіру арқылы құрылған басқару құрылымының заманауи 
тиімді түрі. 

 Сызықтық құрылымға сәйкес (тігінен) кәсіпорын қызметінің 
жекелеген салаларын (өндіру, өткізу, жабдықтау) басқару құрылады. 

Бағдарламалық-мақсатты құрылымға сәйкес (көлденеңінен) 
бағдарламаларды, жобаларды, тақырыптарды басқару ұйымдастырылады. 
Бұл құрылымда бағдарлама жетекшісіне жобалық өкілеттіктер беріледі. Ол 
негізінен белгілі бір бағдарлама бойынша не және қашан жасау керектігін 
анықтайды. Қызметкерлер тікелей бағынатын желілік менеджерлер осы 
немесе басқа жұмысты кім және қалай орындайтынын шешеді. 

Бейімделгіш құрылымдарды агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарында 
күрделі жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу және орындау кезінде сәтті 
қолдануға болады. 

Басқару функциялары әдістер арқылы жүзеге асырылады. Әдіс-бұл 
зерттеу әдісі, зерттелетін құбылыстарға көзқарас, қабылдау, әдіс немесе 
әрекет режимі. 

Басқару әдістері-бұл қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін еңбек, 
материалдық-ақша және басқа ресурстарды пайдаланудың тиімді тәртібін 
анықтау мақсатында басқару жүйесінің (басқару органының немесе 
лауазымды тұлғаның) басқарылатын жүйеге мақсатты әсер ету әдістері 
немесе тәсілдері. Қызметкерлердің мінез-құлқына әсер ету сипаты бойынша 
басқару әдістерін экономикалық, әкімшілік (ұйымдастырушылық және 
әкімшілік), әлеуметтік-психологиялық деп бөлуге болады. 
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Нарық жағдайында жетекші рөл экономикалық басқару әдістеріне 
жатады. 

Басқарудың экономикалық әдістері-бұл экономикалық тетіктер мен 
ынталандыру арқылы қоғам үшін қажетті бағытта ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындары мен олардың қызметкерлерін бағыттайтын 
экономикалыққызметтегі экономикалық заңдардың ұтымды пайдаланылуын 
қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы. 

Басқарудың экономикалық әдістерінің жүйесі алуан түрлі, жоспарлау 
(стратегиялық, индикативтік, ағымдағы, перспективалық) және болжау, 
ынталандыру, баға белгілеу, қаржы-кредит жүйесі, салықтар, сақтандыру, 
лизинг және т. б. сияқты экономикалық тетіктерді қамтиды. 

Басқарудың экономикалық әдістерін екі топқа бөлуге болады: 
 - федералды, аймақтық және аудандық органдар қолданатын әдістер; 
 - кәсіпорындар (ұйымдар) пайдаланатын әдістер. 

Бірінші топқа баға және салық жүйелері, елдің және аймақтың несие-
қаржылық механизмдері және т.б., яғни кәсіпорынның сыртқы ортасының 
экономикалық факторлары жатады. 

Екінші топты құрайды: 
 - жұмыскерлерді материалдық көтермелеу жүйесі; 
 - жұмыс сапасы мен тиімділігі үшін жауапкершілік жүйесі; 
 -маркетингтік зерттеулер, өнім сапасының негізгі көрсеткіштерін, 
өндіріс деңгейін талдау негізінде әзірленетін және бизнес-жоспарға 
енгізілетін кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық нормативтері 
(қормен жарақтандырылуы және Еңбек өнімділігі, өнім түрлері бойынша 
рентабельділік нормалары және т.б.). 

Өндірісті басқарудың экономикалық әдістері жүйесіне мыналар кіреді: 
материалдық ынталандыру, баға жүйесі, несиелеу, салық жүйесі, сақтандыру, 
жоспарлау және болжау, лизинг, субсидиялар мен өтемақылар, яғни 
Агроөнеркәсіптік өндірісті мемлекеттік реттеудің барлық негізгі 
экономикалық тетіктері. 

Нарықтық жағдайларда маңызды экономикалық тетіктердің бірі АӨК-
де баға қалыптастыру жүйесі болып табылады. Бұл агроөнеркәсіптік 
өндірістің жағдайына әсер ететін негізгі макроэкономикалық фактор. 

Мемлекеттің баға саясаты мемлекеттің жалпы экономикалық 
саясатының құрамдас бөлігі болып табылады. Агроөнеркәсіптік өндіріс 
саласындағы баға саясатының басты мақсаты-ауыл шаруашылығы мен 
экономиканың басқа да салалары арасында тепе-тең қатынастарды қолдау, 
ауыл шаруашылығы өндірісінің кірістілігін арттыру үшін жағдайлар жасау, 
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемін ұлғайту, сондай-ақ отандық 
тауар өндірушілерді импортталатын ауыл шаруашылығы өнімдерін, шикізат 
пен азық-түлікті демпингтік бағалар бойынша жеткізуден қорғау. 

Баға реттеушілермен қатар экономикалық әдістердің маңызды 
құрамдас бөлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі қаржы-несие механизмін 
жетілдіру болып табылады. 
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Қажетті шараларымен АӨК саясаты лизингті жетілдіру, сондай-ақ 
атаулы сипатқа ие және оларды тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге 
қабілетті шаруашылық беруі тиіс қолданыстағы бюджеттік субсидиялар мен 
өтемақыларды пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады. 

АӨК-де салық салу жүйесін жетілдіру Агроөнеркәсіптік өндірісті 
басқарудың экономикалық әдісі болып табылады. Қазіргі уақытта ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерге салық салуды оңайлату мақсатында 
бірыңғай ауыл шаруашылығы салығы енгізілді. 

ауыл шаруашылығы жерлерінің көп бөлігі тұрақсыз, қауіпті егіншілік 
аудандарында орналасқан. Бұл тауар өндірушілерді табиғи апаттардан және 
өндірістің басқа да қолайсыз жағдайларынан - сақтандыру жүйесінен қорғау 
қажеттілігін анықтайды. 

Мемлекеттік қолдаусыз сақтандыру шарттарын сақтандырушылар 
белгілейді. 

Индикативтік жоспарлау мен болжау жүйесінсіз, аграрлық 
стратегиясыз, мемлекеттің аграрлық саясатының мақсаттары мен міндеттерін 
нақты тұжырымдаусыз АӨК дамыту мүмкін емес. 

Болжау-бұл ғылыми және әдіснамалық элемент және жоспарлау кезеңі. 
Болжамдар күнделікті ағымдағы тәжірибеде перспективалық бағдар болып 
табылады және болашақ жоспарлау стратегиясының бағыттарын анықтауға, 
ұзақ мерзімді бағдарламалар мен жоспарларды әзірлеуге қызмет етеді. 

Көшбасшы жаңа прогрессивті идеяларды, ұсыныстарды, техникалық 
шешімдерді дұрыс бағалау және белсенді қолдау үшін болжау әдістеріне ие 
болуы керек. Бұл білім оған прогрессивті идеялардан пайдасыз, негізсіз 
ұсыныстарды ажыратуға көмектеседі. 

Қазіргі уақытта болжаудың көптеген әдістері мен әдістері бар, олар 
шартты түрде үш негізгі топқа бөлінеді: сараптамалық бағалау, 
экстраполяция және математикалық модельдеу. 

Сараптамалық бағалау әдісі тәуелсіз пікірлер негізінде белгілі бір 
мәселе бойынша беделді сарапшылардың "орташа" пікірін алуға мүмкіндік 
береді. 

Экстраполяция, яғни ақыл-ой дамуы немесе бар үрдістерді есептеу, 
егер оны жоғары білікті мамандар қолданса, сенімді әдістердің бірі болып 
саналады. Экстраполяцияның логикалық негізі-бұл болжам. Динамикалық 
қатарларды экстраполяциялау негізінде болжау өткенде бекітілген 
тәуелділіктер болашаққа өз мәнін сақтайды деген болжамнан туындайды 
(болжау кезеңі сенімді ақпарат бар өткен кезеңнен аспауы керек деп 
саналады). 

Болжамдарды математикалық модельдеу әдістері зерттелетін жүйенің 
пропорцияларын (әлеуметтік, экономикалық, техникалық, биологиялық және 
т.б.) кешенді қамтуға және оңтайландыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта 
үлкен күрделі жүйелерді болжамды модельдеу әдістерінің ішінде 
динамикалық тепе-теңдік әдісі негізгі және кең таралған болып табылады. 
Оның мәні себеп пен салдардың, кіріс пен Шығыстың, белгілі бір уақыт 
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Қажетті шараларымен АӨК саясаты лизингті жетілдіру, сондай-ақ 
атаулы сипатқа ие және оларды тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге 
қабілетті шаруашылық беруі тиіс қолданыстағы бюджеттік субсидиялар мен 
өтемақыларды пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады. 

АӨК-де салық салу жүйесін жетілдіру Агроөнеркәсіптік өндірісті 
басқарудың экономикалық әдісі болып табылады. Қазіргі уақытта ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерге салық салуды оңайлату мақсатында 
бірыңғай ауыл шаруашылығы салығы енгізілді. 

ауыл шаруашылығы жерлерінің көп бөлігі тұрақсыз, қауіпті егіншілік 
аудандарында орналасқан. Бұл тауар өндірушілерді табиғи апаттардан және 
өндірістің басқа да қолайсыз жағдайларынан - сақтандыру жүйесінен қорғау 
қажеттілігін анықтайды. 

Мемлекеттік қолдаусыз сақтандыру шарттарын сақтандырушылар 
белгілейді. 

Индикативтік жоспарлау мен болжау жүйесінсіз, аграрлық 
стратегиясыз, мемлекеттің аграрлық саясатының мақсаттары мен міндеттерін 
нақты тұжырымдаусыз АӨК дамыту мүмкін емес. 

Болжау-бұл ғылыми және әдіснамалық элемент және жоспарлау кезеңі. 
Болжамдар күнделікті ағымдағы тәжірибеде перспективалық бағдар болып 
табылады және болашақ жоспарлау стратегиясының бағыттарын анықтауға, 
ұзақ мерзімді бағдарламалар мен жоспарларды әзірлеуге қызмет етеді. 

Көшбасшы жаңа прогрессивті идеяларды, ұсыныстарды, техникалық 
шешімдерді дұрыс бағалау және белсенді қолдау үшін болжау әдістеріне ие 
болуы керек. Бұл білім оған прогрессивті идеялардан пайдасыз, негізсіз 
ұсыныстарды ажыратуға көмектеседі. 

Қазіргі уақытта болжаудың көптеген әдістері мен әдістері бар, олар 
шартты түрде үш негізгі топқа бөлінеді: сараптамалық бағалау, 
экстраполяция және математикалық модельдеу. 

Сараптамалық бағалау әдісі тәуелсіз пікірлер негізінде белгілі бір 
мәселе бойынша беделді сарапшылардың "орташа" пікірін алуға мүмкіндік 
береді. 

Экстраполяция, яғни ақыл-ой дамуы немесе бар үрдістерді есептеу, 
егер оны жоғары білікті мамандар қолданса, сенімді әдістердің бірі болып 
саналады. Экстраполяцияның логикалық негізі-бұл болжам. Динамикалық 
қатарларды экстраполяциялау негізінде болжау өткенде бекітілген 
тәуелділіктер болашаққа өз мәнін сақтайды деген болжамнан туындайды 
(болжау кезеңі сенімді ақпарат бар өткен кезеңнен аспауы керек деп 
саналады). 

Болжамдарды математикалық модельдеу әдістері зерттелетін жүйенің 
пропорцияларын (әлеуметтік, экономикалық, техникалық, биологиялық және 
т.б.) кешенді қамтуға және оңтайландыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта 
үлкен күрделі жүйелерді болжамды модельдеу әдістерінің ішінде 
динамикалық тепе-теңдік әдісі негізгі және кең таралған болып табылады. 
Оның мәні себеп пен салдардың, кіріс пен Шығыстың, белгілі бір уақыт 

  
 

кезеңіндегі әрекет пен қарсылықтың арасындағы тепе-теңдік (тепе-теңдік) 
күйін анықтаудан тұрады. 

Қазіргі жағдайда қысқа мерзімді болжамдар ерекше мәнге ие, олар 
кәсіпорындар мен бірлестіктердің жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізу 
үшін жедел шешім қабылдаудың ғылыми негізін құрайды. Кәсіпорындар мен 
бірлестіктердің экономикалық қызметінің нәтижелері көбінесе ауыл 
шаруашылығы өндірісінің барысына жедел әсер етуге байланысты. 

Басқарудың белгілі бір мақсаттарына жету үшін әртүрлі 
стратегияларды қолдануға болады. 

Стратегиялық басқару көбінесе дамуды басқаруды білдіреді. Кез-
келген нысанды басқару функцияны басқару және дамуды басқару ретінде 
ұсынылуы мүмкін. 

Даму-бұл алға жылжу, жаңа белгілерді қалыптастыру, объектінің жаңа 
құрылымдық сипаттамаларын қалыптастыру. 

Жұмыс істеу-бұл әдеттегі жұмыс, белсенділік, өмірлік белсенділік 
(организм, механизм, мекеме), өмір сүруді жалғастыру үшін қажет 
функцияларды орындау. 

Фирмалар, ұйымдар, елдер мен аймақтардың даму мәні әрқашан даму 
бағытын анықтайтын белгілі бір мақсатты немесе бірнеше мақсаттарды 
қамтиды. Егер мұндай бағыт оң болса, онда бұл прогресс, ал егер теріс болса, 
онда регрессия немесе деградация. 

Мұндай дамудың жалпы бағыты-бұл стратегия. Егер даму бағытын дәл 
көрсету мүмкін болмаса, онда оның векторын белгілеуге болады. Тіпті 
жеткілікті айқын емес, бірақ түсінікті жалпы бағыт болса да, өңірлердің, 
қалалардың және елді мекендердің дұрыс бағытта дамуына ықпал ететін 
тактикалық қадамдар мен бағдарламаларды жоспарлауға болады. 

Стратегиялық басқарудың құрамдас бөліктері: Стратегиялық 
жоспарлау, стратегияны іске асыру және стратегиялық бақылау. 

Стратегиялық басқару объектінің даму стратегияларын әзірлеуге және 
іске асыруға бағытталған. Стратегияны анықтау басқару тиімділігінің негізгі 
құрамдас бөлігі болып табылады. Менеджерлер мен мамандар стратегияға 
назар аудара отырып, белгілі бір жағдайдың талаптарына толық жауап 
беретін бірнеше мүмкін нұсқаларды таңдайды. 

Стратегиялық басқару және стратегиялық жоспарлау – бұл бірыңғай 
басқару үдерісінің екі құрамдас бөлігі. 

Стратегиялық жоспарлау-кәсіпорынның мақсаттары, оның әлеуетті 
мүмкіндіктері мен өндіріс пен маркетинг саласында пайда болатын 
мүмкіндіктер арасындағы стратегиялық сәйкестікті құру және қолдау үдерісі. 

АӨК-дегі өндірістік қызметті басқарудың маңызды құралы Ықпал 
етудің ұйымдастырушылық-өкімдік (әкімшілік) әдістері болып табылады. 
Олардың көмегімен мемлекеттің реттеуші функциялары жүзеге асырылады, 
репродуктивті үдерістің әртүрлі деңгейлеріне қатысушылардың 
экономикалық мүдделері үйлестіріледі. 

Басқарудың әкімшілік (ұйымдастырушылық-өкімдік) әдістері: 
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 - елдің және өңірдің заңнамалық актілер жүйесі; 
 - кәсіпорынның нормативтік және әдістемелік (қолданылуы міндетті) 
құжаттар жүйесі; 
 - жедел басқару жүйесі (билік жүйесі). 

Әкімшілік басқару әдістері ұйымдастырушылық және әкімшілік ықпал 
ету әдістеріне бөлінеді. 

Ұйымдастырушылық әсер басқару жүйесінің барлық элементтерінің 
үйлесімді өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді, яғни басқару статикасын 
білдіреді. Ол Ұйымдық құрылым мен басқару құрылымын үнемі жетілдіруге 
бағытталған. 

Егер, мысалы, фермада өндірісті мамандандыру және кооперациялау 
нәтижесінде ірі мал шаруашылығы кешені пайда болса, онда бұл өзгеріс 
Ұйымдық құрылым мен басқару құрылымына әсер етеді, яғни.сәйкесінше 
өндіріс бөлімшелерінің саны азаяды, яғни басқарушы персоналдың саны 
азаяды. 

Ұйымдастырушылық әсер ету әдістері ұйымдастырушылық реттеу 
және ұйымдастырушылық нормалау түрінде жүзеге асырылады. 

Ұйымдастырушылық реттеу біздің еліміздегі Бірыңғай басқару 
жүйесінен туындайды. Мемлекет әр иерархиялық деңгейде басқару 
шекарасын белгілейді. Мысалы, мемлекет кәсіпорындарды унитарлық 
кәсіпорын туралы бекітілген Ережемен ұйымдастырады. Кооперативтің 
қызметі үлгі жарғымен реттеледі. Осы құжаттарға сүйене отырып, әр ауыл 
шаруашылығы кәсіпорны өзінің ұйымдастырушылық құрылымы мен басқару 
құрылымын дамытады, байланыстар мен бағыныштылықты орнатады, 
қызмет бөлімдері мен лауазымды тұлғалардың функцияларын дамытады. 

Ұйымдастырушылық нормалау-ауыл шаруашылығы өндірісінің 
технологиялық, техникалық және ұйымдастырушылық-экономикалық 
жүйелерінің шекаралары нақтыланатын нормативтерді белгілеу.  

Мысалы, технологиялық нормативтер тобына әртүрлі жұмыс түрлерін 
жүргізу мерзімдері, ал ұйымдық-экономикалық нормативтер тобына — ішкі 
тәртіп ережелері, меншікті айналым қаражатының нормативтері, кредиттер 
алу тәртібі және т. б. жатады. ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының 
нормативтік экономикасын ұтымды ұйымдастыру нақты белгіленген 
ұйымдастырушылық нормалауға байланысты және ғылыми негізделген 
басқарудың маңызды алғышарты болып табылады. 

Әкімшілік әсер ауыл шаруашылығы өндірісі кезінде пайда болатын 
кедергілер мен ауытқуларды реттеуден және жоюдан тұрады, яғни басқару 
үдерісінің динамикасын білдіреді. Ол жұмыс үдерісі басталған кезде, оны 
орындаушы кім және т. б. анықтауға болатын ұйымдастырушылық әсерді 
толықтырады, нақтылайды және жеткізеді. Әкімшілік әсер етудің икемді 
әдістерінсіз күрделі ауыл шаруашылығы өндірісін басқару мүмкін емес. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы өкімдік ықпал бұйрықтар 
мен өкімдер, жалпы жиналыс пен уәкілдер жиналысының қаулылары, 
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 - елдің және өңірдің заңнамалық актілер жүйесі; 
 - кәсіпорынның нормативтік және әдістемелік (қолданылуы міндетті) 
құжаттар жүйесі; 
 - жедел басқару жүйесі (билік жүйесі). 

Әкімшілік басқару әдістері ұйымдастырушылық және әкімшілік ықпал 
ету әдістеріне бөлінеді. 

Ұйымдастырушылық әсер басқару жүйесінің барлық элементтерінің 
үйлесімді өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді, яғни басқару статикасын 
білдіреді. Ол Ұйымдық құрылым мен басқару құрылымын үнемі жетілдіруге 
бағытталған. 

Егер, мысалы, фермада өндірісті мамандандыру және кооперациялау 
нәтижесінде ірі мал шаруашылығы кешені пайда болса, онда бұл өзгеріс 
Ұйымдық құрылым мен басқару құрылымына әсер етеді, яғни.сәйкесінше 
өндіріс бөлімшелерінің саны азаяды, яғни басқарушы персоналдың саны 
азаяды. 

Ұйымдастырушылық әсер ету әдістері ұйымдастырушылық реттеу 
және ұйымдастырушылық нормалау түрінде жүзеге асырылады. 

Ұйымдастырушылық реттеу біздің еліміздегі Бірыңғай басқару 
жүйесінен туындайды. Мемлекет әр иерархиялық деңгейде басқару 
шекарасын белгілейді. Мысалы, мемлекет кәсіпорындарды унитарлық 
кәсіпорын туралы бекітілген Ережемен ұйымдастырады. Кооперативтің 
қызметі үлгі жарғымен реттеледі. Осы құжаттарға сүйене отырып, әр ауыл 
шаруашылығы кәсіпорны өзінің ұйымдастырушылық құрылымы мен басқару 
құрылымын дамытады, байланыстар мен бағыныштылықты орнатады, 
қызмет бөлімдері мен лауазымды тұлғалардың функцияларын дамытады. 

Ұйымдастырушылық нормалау-ауыл шаруашылығы өндірісінің 
технологиялық, техникалық және ұйымдастырушылық-экономикалық 
жүйелерінің шекаралары нақтыланатын нормативтерді белгілеу.  

Мысалы, технологиялық нормативтер тобына әртүрлі жұмыс түрлерін 
жүргізу мерзімдері, ал ұйымдық-экономикалық нормативтер тобына — ішкі 
тәртіп ережелері, меншікті айналым қаражатының нормативтері, кредиттер 
алу тәртібі және т. б. жатады. ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының 
нормативтік экономикасын ұтымды ұйымдастыру нақты белгіленген 
ұйымдастырушылық нормалауға байланысты және ғылыми негізделген 
басқарудың маңызды алғышарты болып табылады. 

Әкімшілік әсер ауыл шаруашылығы өндірісі кезінде пайда болатын 
кедергілер мен ауытқуларды реттеуден және жоюдан тұрады, яғни басқару 
үдерісінің динамикасын білдіреді. Ол жұмыс үдерісі басталған кезде, оны 
орындаушы кім және т. б. анықтауға болатын ұйымдастырушылық әсерді 
толықтырады, нақтылайды және жеткізеді. Әкімшілік әсер етудің икемді 
әдістерінсіз күрделі ауыл шаруашылығы өндірісін басқару мүмкін емес. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы өкімдік ықпал бұйрықтар 
мен өкімдер, жалпы жиналыс пен уәкілдер жиналысының қаулылары, 

  
 

басқарма қаулылары, Планерлер мен кеңестер өткізу нысанында жүзеге 
асырылады. 

Бұйрық басшының бағыныштыларға орындау мерзімдерін, 
пайдаланылатын құралдарды және басқа шарттарды көрсете отырып, белгілі 
бір тапсырманы орындауға жазбаша немесе ауызша талабы болып табылады. 
Бұйрықты орындау ол жататын барлық қызметкерлер үшін міндетті болып 
табылады. 

Өкімдерді әрбір лауазымды адам өзінің тікелей міндеттерінің 
шеңберіне кіретін мәселелер бойынша бере алады. Мысалы, бас агроном 
өндіріс технологиясы бойынша, бас экономист жоспарлау — экономикалық 
бөлім бойынша және т. б. өкімдер шығарады. Бұйрық бұйрықтан өзгеше, оны 
совхоз директорына немесе колхоздың төрағасына шағымдануға болады. 

Қаулылар-алқалы органдардың әкімшілік құжаттары, мысалы, 
ұжымның жалпы жиналысының шешімдері. 

Планерлер-ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы жедел 
басқарудың маңызды түрі. Шаруашылық басшыларының мамандармен, 
бригадирлермен, ферма менеджерлерімен және басқа бөлім басшыларымен 
тікелей байланысы фермадағы жағдай туралы егжей-тегжейлі ақпарат алуға 
және алдағы кезеңге жоспар-наряд белгілеуге мүмкіндік береді. 

Өндірістік кеңестер-жедел басқару нысандарының бірі. Жақсы 
ұйымдастырылған жиналыстар, жиналыстар мен жиналыстар басқарудың 
тиімді тетіктері болып табылады, себебі олар бағыныштыларды жұмыс 
нәтижелері туралы бір уақытта хабардар етуге, тапсырмаларды бөлуге, 
жұмыс мерзімдерін келісуге, шешімдердің әртүрлі нұсқаларын талқылауға, 
көшбасшыларды ынталандыруға және т. б. мүмкіндік береді. 

Әкімшілік әсердің маңызды нысаны сонымен қатар басқарудың барлық 
деңгейлерінің басшылары өздерінің бағыныштыларына беретін ауызша 
нұсқау болып табылады. Ол тікелей бағынушыға қатысты және кім, қайда, 
қашан және қалай әрекет ету керектігін белгілейді. 

Осылайша, әкімшілік әсер ету формалары басқаруда әр түрлі 
күрделілік пен пайдалану дәрежесіндегі мәселелерді шешу үшін 
қолданылады. 

Әлеуметтік-психологиялық әдістер-бұл қызметкерлер арасындағы 
қарым-қатынасты, ұжымдағы микроклиматты анықтайтын кәсіпорынның 
әлеуметтік саясаты. Олар басқарушылық қызметтің теориясы мен 
практикасының көптеген мәселелерін қамтиды: 
 - топтық іс-әрекетті және ұжымның динамикасын басқару; 
 - ұжым мен жеке тұлғаның өзара іс-қимылы; 
 - ынталандыру және ынталандыру; 
 - шешім қабылдау психологиясы; 
 - әлеуметтік-психологиялық ахуал; 
 - басқару қызметінің стилі; 

Жанжалдар теориясы және келіссөздер мәселелері. Басқарудың 
әлеуметтік-психологиялық әдістері заңнама мен нормативтік актілердің 
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талаптарын сақтай отырып, мақсатқа жету үшін ұжымдағы әлеуметтік-
психологиялық үдерістерді басқаруға бағытталған. 

Әлеуметтік-психологиялық әдістердің маңызды міндеті-ұжымда 
қолайлы моральдық-психологиялық климатты қамтамасыз ету: 
 - басшылардың бағыныстыларға қысымының болмауы; 
 - өзара талап қою және жалпы Жауапкершілік; 
 - мейірімді және іскерлік сын; 
 - мәселелерді талқылау кезінде еркін пікір білдіру; 
 - өзара көмектің жоғары дәрежесі. 

Әлеуметтік-психологиялық үдерістерді басқару объектілері: 
 - қызметкерлердің жеке сипаттамалары, сондай-ақ олардың 
психологиялық және психофизиологиялық ерекшеліктері; 
 - Еңбек және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері; 
 - кадрларды іріктеу, орналастыру, даярлау және қайта даярлау жүйесі; 
 - ақпараттық қамтамасыз ету және оны пайдалану; 
 - қызметкерлерді ынталандыру жүйесі; 
 - ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуал; 
 - жұмыскерлердің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары; 
 - аймақтың инфрақұрылымы. 

Әлеуметтік-психологиялық үдерістерді басқару мыналарды қамтиды: 
 - әлеуметтік-психологиялық үдерістердің нормалары мен 
нормативтерінің орындалуын талдау, есепке алу және бақылау; 
 - қойылған міндеттерді орындауды ұйымдастыру; 
 -әлеуметтік-психологиялық үдерістерді реттеу. 

Кез-келген ауыл шаруашылығы кәсіпорнында адам жалғыз емес, 
белгілі бір ұжымда жұмыс істейді, басқа жұмысшылармен үнемі байланыста 
болады. 

ауыл шаруашылығы ұжымы кез-келген басқа өндірістік топтан 
айтарлықтай ерекшеленеді, мысалы, өнеркәсіптік, еңбек мазмұны мен 
сипаты, оның құрылымдық ұйымы. 

АӨК кәсіпорнында халықтың барлық негізгі демографиялық санаттары 
ұсынылған. Ұжымның құрылымына қоғамның белгілі бір әлеуметтік-кәсіби 
категориялары кіреді: жұмысшылар, механизаторлар, мал өсірушілер және т. 
б. ауыл шаруашылығы ұжымы шеңберіндегі тиісті топтар қоғамдық 
ұйымдарды да құрайды. 

Макро топтар-бұл бүкіл қоғамның ауқымында жұмыс істейтін 
неғұрлым жалпы әлеуметтік топтардың жалғасы болып табылатын ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарының әлеуметтік топтары. Мұндай әлеуметтік 
топтардың мүшелері қандай да бір белгінің ортақтығы бойынша біріктіріледі. 
Олардың мүшелері бір-бірімен тікелей байланыс орнатпауы және тіпті бір-
бірін білмеуі мүмкін. 

Микро топтар-бұл ауыл шаруашылығы кәсіпорнының әлеуметтік 
топтары, олардың басты ерекшелігі-топ мүшелерінің әрқайсысы оның басқа 
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талаптарын сақтай отырып, мақсатқа жету үшін ұжымдағы әлеуметтік-
психологиялық үдерістерді басқаруға бағытталған. 

Әлеуметтік-психологиялық әдістердің маңызды міндеті-ұжымда 
қолайлы моральдық-психологиялық климатты қамтамасыз ету: 
 - басшылардың бағыныстыларға қысымының болмауы; 
 - өзара талап қою және жалпы Жауапкершілік; 
 - мейірімді және іскерлік сын; 
 - мәселелерді талқылау кезінде еркін пікір білдіру; 
 - өзара көмектің жоғары дәрежесі. 

Әлеуметтік-психологиялық үдерістерді басқару объектілері: 
 - қызметкерлердің жеке сипаттамалары, сондай-ақ олардың 
психологиялық және психофизиологиялық ерекшеліктері; 
 - Еңбек және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері; 
 - кадрларды іріктеу, орналастыру, даярлау және қайта даярлау жүйесі; 
 - ақпараттық қамтамасыз ету және оны пайдалану; 
 - қызметкерлерді ынталандыру жүйесі; 
 - ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуал; 
 - жұмыскерлердің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары; 
 - аймақтың инфрақұрылымы. 

Әлеуметтік-психологиялық үдерістерді басқару мыналарды қамтиды: 
 - әлеуметтік-психологиялық үдерістердің нормалары мен 
нормативтерінің орындалуын талдау, есепке алу және бақылау; 
 - қойылған міндеттерді орындауды ұйымдастыру; 
 -әлеуметтік-психологиялық үдерістерді реттеу. 

Кез-келген ауыл шаруашылығы кәсіпорнында адам жалғыз емес, 
белгілі бір ұжымда жұмыс істейді, басқа жұмысшылармен үнемі байланыста 
болады. 

ауыл шаруашылығы ұжымы кез-келген басқа өндірістік топтан 
айтарлықтай ерекшеленеді, мысалы, өнеркәсіптік, еңбек мазмұны мен 
сипаты, оның құрылымдық ұйымы. 

АӨК кәсіпорнында халықтың барлық негізгі демографиялық санаттары 
ұсынылған. Ұжымның құрылымына қоғамның белгілі бір әлеуметтік-кәсіби 
категориялары кіреді: жұмысшылар, механизаторлар, мал өсірушілер және т. 
б. ауыл шаруашылығы ұжымы шеңберіндегі тиісті топтар қоғамдық 
ұйымдарды да құрайды. 

Макро топтар-бұл бүкіл қоғамның ауқымында жұмыс істейтін 
неғұрлым жалпы әлеуметтік топтардың жалғасы болып табылатын ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарының әлеуметтік топтары. Мұндай әлеуметтік 
топтардың мүшелері қандай да бір белгінің ортақтығы бойынша біріктіріледі. 
Олардың мүшелері бір-бірімен тікелей байланыс орнатпауы және тіпті бір-
бірін білмеуі мүмкін. 

Микро топтар-бұл ауыл шаруашылығы кәсіпорнының әлеуметтік 
топтары, олардың басты ерекшелігі-топ мүшелерінің әрқайсысы оның басқа 

  
 

мүшелерімен тікелей байланыста болады. Микро топтардың екі негізгі 
сорттары бар. 

Әкімшілік топтар-белгілі бір міндеттерді шешуге арналған мақсатты 
топтар ретінде құрылған кәсіпорынның бастапқы бөлімшелері. Мұндай 
топтардағы қызметкерлердің өзара іс-қимылы ережелермен, 
нұсқаулықтармен белгіленеді, яғни барынша формаланады. Мұндай топтар 
ресми деп те аталады, ал топ мүшелерінің қарым - қатынасы ресми 
қатынастар деп аталады. 

Бейресми (бейресми) топтар. Ресми түрде құрылған ұжымда, ол жұмыс 
істей бастағанда, қарым-қатынас қажеттілігі адамдар арасындағы қарым-
қатынастың көрінбейтін жіптерінің созылып, оларды бейресми (бейресми) 
топтарға біріктіруіне әкеледі. Ауылдағы бейресми адамдар тобы, сирек 
жағдайларды қоспағанда, тек жеке қарым-қатынас саласында қалыптасады 
және, әдетте, өндірістік мақсаттары жоқ. Олардың пайда болу себептері тек 
психологиялық. Олар адамдарды өзара жанашырлық, сүйіспеншілік, құрмет, 
көршілік негізінде, тең жас, кәсіптің бірлігі, ортақ мүдделер, бірлескен 
қоғамдық қызмет және т. б. біріктіреді. 

Бейресми шағын топтар ашық немесе оң бағытталған, жабық немесе 
ұжымның міндеттеріне қатысты теріс бағытталған; басқа мүшелерді тарту 
үшін пассивті және белсенді; өмір сүру ұзақтығына тұрақсыз және тұрақты; 
ұжымда ықпалды және белсенді емес болып бөлінеді. 

Ресми ұйымның қалыпты жұмысы үшін оның ішіндегі бейресми 
топтардың өзара әрекеттесуі маңызды. Адамдардың ұмтылыстарының 
сәйкессіздігі жанжал жағдайларының басты себебі болып табылады. 

Жанжалды жағдайлардың алдын-алудың негізгі әдістерінің бірі-
жұмысты нақты ұйымдастыру, адамдармен қарым-қатынаста көшбасшының 
адалдығы мен әділдігі. Туындаған қақтығыстарды мүмкіндігінше тез және 
дұрыс шешу керек. 

Іс жүзінде, әдетте, әртүрлі әдістер мен олардың комбинациясы, 
комбинациясы бір уақытта қолданылады. Оның мәні бойынша 
агроөнеркәсіптік кешендегі басқару эффектісі — бұл әдістердің оңтайлы 
үйлесімі арқасында алынған басқарушылық қызметтің нәтижесі. 

Басқару теориясында адам ұйымның элементі және ресурсы, оның өмір 
сүруі мен дамуының негізі ретінде қарастырылады. 

Қызметкердің мінез-құлқын оның ұйымдағы қызметінің нәтижесі 
ретінде қарастыру қисынды, бұл кері байланыстың ажырамас бөлігі болып 
табылады. 

Көшбасшының жұмысы-бұл алдын-ала белгіленген мақсаттарға қол 
жеткізу, қызметкерлерді ынталандыру және қызмет негізделетін басқа да 
факторлар үшін үнемі өзгеріп отыратын жағдайдағы адамдарды басқару. 

 
Персоналды басқару қызметкер ретінде және жеке тұлға ретінде әрбір 

бағынышты адам туралы жеткілікті білімді қамтиды. Оның мақсаты - 
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адамдарды ұжымға біріктіру, олардың күшті жақтарын барынша пайдалану, 
ал әлсіздер оларды маңызды емес ету. 

Ауыл шаруашылығын жүргізу жүйесі-өнім бірлігіне жұмсалатын ең аз 
еңбек және ақшалай шығындар кезінде жер алаңы бірлігінен өнімнің 
барынша шығуын қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-экономикалық, 
технологиялық және техникалық тәсілдер мен құралдардың жиынтығы. 
Ауыл шаруашылығы жүйесі салалардың оңтайлы үйлесімімен экономиканың 
дұрыс мамандануын, егіншілік пен мал шаруашылығының ғылыми 
негізделген жүйелерін қолдануды, өндірістік үдерістерді кешенді 
механикаландыруға қажетті өндіріс құралдарымен қамтамасыз етуді, 
қосалқы кәсіпорындар мен кәсіптерді ұйымдастыруды қарастырады. 

Агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі міндеті-ауыл шаруашылығын 
жүргізудің озық жүйелерін енгізуді ескере отырып, ауыл шаруашылығы 
өндірісінің тұрақты өсуіне қол жеткізу, ішкі нарықты тамақ өнімдерімен 
және ауыл шаруашылығы шикізатымен сенімді қамтамасыз ету, жоғары 
түпкі нәтижелерге қол жеткізу үшін оның барлық салаларының күш-жігерін 
біріктіру.  

АӨК дәстүрлі түрде үш салаға бөлінеді: біріншісі ауыл шаруашылығы 
және қайта өңдеу өнеркәсібі үшін өндіріс құралдарын өндіретін, оларға 
өндірістік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын салаларды; екіншісі — Ауыл 
шаруашылығы салаларын (өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы); 
үшіншісі — өндірілген ауыл шаруашылығы шикізатының өнімін 
дайындауды, сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді қамтиды. 

Елдің агроөнеркәсіптік кешенінің негізгі міндетін шешуде мемлекеттік 
және экономикалық басқару органдары маңызды. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның ауыл шаруашылығын және АӨК-нің 
басқа да салаларын мемлекеттік басқару жүйесі бірнеше аумақтық 
деңгейлерді қамтиды: республикалық, облыстық, аудандық және кәсіпорын 
деңгейі. 

АӨК мемлекеттік басқару органдары жүйесінде республикалық 
деңгейде: функционалдық органдар (экономика министрлігі, Қаржы 
министрлігі) Салалық құзырет органдары (ауыл шаруашылығы министрлігі, 
басқа да министрліктер мен ведомстволар) болып бөлінеді. Бұл басқару 
органдары елдің АӨК-ін дамытудың бірыңғай мемлекеттік саясатын 
жүргізуге тиіс. 

Жалпы құзіретті органдар ҚР Конституциясына, федералдық және 
өңірлік заңнамаларға сәйкес халық шаруашылығының барлық салаларына 
басшылықты жүзеге асырады. 

Функционалдық органдар Салалық органдардың қызметін оларға 
жүктелген басқару функцияларына сәйкес үйлестіреді. Агроөнеркәсіптік 
өндірісті мемлекеттік басқару ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелген; 

Облыстардағы агроөнеркәсіптік кешенді басқарудың мемлекеттік 
органдары әртүрлі деп аталады-министрліктер, департаменттер, комитеттер, 
ауыл шаруашылығы басқармалары. Облыстық басқармаларда әдетте өсімдік 
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адамдарды ұжымға біріктіру, олардың күшті жақтарын барынша пайдалану, 
ал әлсіздер оларды маңызды емес ету. 

Ауыл шаруашылығын жүргізу жүйесі-өнім бірлігіне жұмсалатын ең аз 
еңбек және ақшалай шығындар кезінде жер алаңы бірлігінен өнімнің 
барынша шығуын қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-экономикалық, 
технологиялық және техникалық тәсілдер мен құралдардың жиынтығы. 
Ауыл шаруашылығы жүйесі салалардың оңтайлы үйлесімімен экономиканың 
дұрыс мамандануын, егіншілік пен мал шаруашылығының ғылыми 
негізделген жүйелерін қолдануды, өндірістік үдерістерді кешенді 
механикаландыруға қажетті өндіріс құралдарымен қамтамасыз етуді, 
қосалқы кәсіпорындар мен кәсіптерді ұйымдастыруды қарастырады. 

Агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі міндеті-ауыл шаруашылығын 
жүргізудің озық жүйелерін енгізуді ескере отырып, ауыл шаруашылығы 
өндірісінің тұрақты өсуіне қол жеткізу, ішкі нарықты тамақ өнімдерімен 
және ауыл шаруашылығы шикізатымен сенімді қамтамасыз ету, жоғары 
түпкі нәтижелерге қол жеткізу үшін оның барлық салаларының күш-жігерін 
біріктіру.  

АӨК дәстүрлі түрде үш салаға бөлінеді: біріншісі ауыл шаруашылығы 
және қайта өңдеу өнеркәсібі үшін өндіріс құралдарын өндіретін, оларға 
өндірістік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын салаларды; екіншісі — Ауыл 
шаруашылығы салаларын (өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы); 
үшіншісі — өндірілген ауыл шаруашылығы шикізатының өнімін 
дайындауды, сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді қамтиды. 

Елдің агроөнеркәсіптік кешенінің негізгі міндетін шешуде мемлекеттік 
және экономикалық басқару органдары маңызды. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның ауыл шаруашылығын және АӨК-нің 
басқа да салаларын мемлекеттік басқару жүйесі бірнеше аумақтық 
деңгейлерді қамтиды: республикалық, облыстық, аудандық және кәсіпорын 
деңгейі. 

АӨК мемлекеттік басқару органдары жүйесінде республикалық 
деңгейде: функционалдық органдар (экономика министрлігі, Қаржы 
министрлігі) Салалық құзырет органдары (ауыл шаруашылығы министрлігі, 
басқа да министрліктер мен ведомстволар) болып бөлінеді. Бұл басқару 
органдары елдің АӨК-ін дамытудың бірыңғай мемлекеттік саясатын 
жүргізуге тиіс. 

Жалпы құзіретті органдар ҚР Конституциясына, федералдық және 
өңірлік заңнамаларға сәйкес халық шаруашылығының барлық салаларына 
басшылықты жүзеге асырады. 

Функционалдық органдар Салалық органдардың қызметін оларға 
жүктелген басқару функцияларына сәйкес үйлестіреді. Агроөнеркәсіптік 
өндірісті мемлекеттік басқару ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелген; 
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шаруашылығы, мал шаруашылығы және асыл тұқымды мал шаруашылығы, 
механикаландыру және электрлендіру, Инвестициялар, қаржылық реттеу, 
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мемтехнадзор және т. б. бөлімдер бар. 

АӨК басқармасының өңірлік (облыстық) деңгейінде ауыл 
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мамандар тобы (агрономдар, зоотехниктер, инженерлер, экономистер, 
заңгерлер және т.б.) кіреді. Оларды басқарма (бөлім) бастығы басқарады. 

Әр түрлі салалардың іс-қимылын үйлестіру және оңтайлы келісілген 
шешімдерді әзірлеу үшін аудандық ауыл шаруашылығы басқармасында 
әдетте қоғамдық ұйым ретінде жұмыс істейтін ауданның агроөнеркәсіптік 
кешені кеңесі құрылады. Кеңестің құрамына аудандық ауыл шаруашылығы 
басқармасының бастығы, оның орынбасарлары, мамандар, мемлекеттік ауыл 
шаруашылығы қызметтерінің басшылары, кәсіпорындардың, ұйымдардың, 
АӨК мекемелерінің басшылары мен мамандары, шаруа (фермер 
қожалықтарының, ғылыми-зерттеу мекемелерінің және т. б. өкілдері кіреді. 

Елдің АӨК жүйесінде аграрлық сектордың табысты дамуына 
жәрдемдесуге арналған түрлі шаруашылық және ғылыми мекемелер де 
маңызды рөл атқарады. 

Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарының шаруашылық қызметінің 
нәтижелеріне дербестік пен жауапкершілік күшейтіледі. Нарық жағдайында 
сәтті жұмыс істеу үшін олар тұтынушылардың сұранысына сәйкес өндіріс 
көлемін жоспарлап, сатудың икемді нарықтық формаларын таңдап, өз 
қызметкерлерін тиімді жұмысқа қызықтыруы керек. Тауар өндірушілердің 
нарықтық жағдайдағы қызметі қатаң, тіпті теңдестірілген жоспарға емес, 
нақты төлем қабілетті сұранысқа, сатып алу-сату арқылы сатылатын 
өндіруші мен тұтынушының мүдделерін біріктіруге бағытталған. 

Нарықтық экономика жағдайында Бизнес-жоспар кәсіпорындар мен 
кәсіпкерлердің шаруашылық және коммерциялық қызметінің міндетті және 
стандартты құжатына айналады. Бизнес-жоспарды құрудың мақсаты 
кәсіпорынның тұрақты қаржылық жағдайын қамтамасыз ету және ең 
жоғарғы  пайда алу болып табылады. 
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Бизнес-жоспар-бұл уақыт пен кеңістікте өзара байланысты және 
кәсіпорынның (ұйымның) мақсаты мен ресурстарымен келісілген іс-
қимылдар жүйесін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру көзделетін және 
кәсіпкерлік жобаны (идеяны) іске асыру нәтижесінде барынша көп пайда 
алуға бағытталған идеялардың, мақсаттардың, тәсілдердің, көрсеткіштердің, 
талаптардың тіркелген тізбесін қамтитын құжат. 

 
Бизнес-жоспарда идеяны іске асыру барысында туындауы мүмкін 

барлық проблемалар, кедергілер, сондай-ақ оларды жою тәсілдері талданады. 
Бизнес-жоспардың негізгі идеясы үш аспектімен анықталады: 

қолданыстағы экономикалық ортадағы кәсіпорынның орны мен жағдайын 
талдау (қолданыстағы жағдайды бағалау); кәсіпорын қол жеткізгісі келетін 
деңгейді түсіну (қалаған ереже); бар жағдайдан қалаған жағдайға көшу үшін 
тиімді шараларды әзірлеу. 

Бизнес-жоспар: жаңа істі ұйымдастырудың барлық аспектілерін егжей-
тегжейлі талдау және күтілетін нәтижелерді бағалау мақсатында 
Кәсіпкерлердің (менеджерлердің) және фирма қызметкерлерінің ішкі 
пайдалануы; осы бизнеске қаражат салуды сенімді ынталандыру мақсатында 
әлеуетті инвесторлардың (банктердің, қорлардың, жекелеген азаматтардың) 
пайдалануы үшін әзірленеді. 

Жақсы ойластырылған бизнес-жоспар келесі сұрақтарға нақты жауап 
беруі керек: 

Іс жүзінде іске асыру үшін кәсіпкерлік идея қаншалықты қолайлы; бұл 
бизнесті құру үшін қандай ұйымдастырушылық жұмыс жүргізу қажет; 
инвестицияларды қалай тарту керек, кәсіпкер мен инвестор үшін 
бәсекелестерден қандай артықшылықтар; тауарларды (қызметтерді) өндіру 
және сату қаншалықты тиімді болады; осы тауар үшін қандай өткізу нарығы; 
сыйымдылығы, қанықтылығы, ерекшеліктері; істің ресурстық қамтамасыз 
етілуі қалай жолға қойылады; бизнесті дамыту үшін басшылар мен 
қызметкерлердің қажетті біліктілік деңгейі бар ма. 

Бизнес-жоспар кез-келген кәсіпорын жұмысының негізі болып 
табылады, мүліктік қамтамасыз етумен қатар, инвестицияларды тарту үшін 
ең аз кепілдікке кіреді. 

Бұл сәнге құрмет емес және инвестордың қыңырлығы емес. Инвестор 
егер сіз сапалы бизнес-жоспар жасай алмасаңыз, онда сіз одан да көп нәрсені 
қоя алмайтыныңызды анық түсінеді. 

Бизнес-жоспарды АӨК кәсіпорны дербес әзірлейді және бекітеді. Ауыл 
шаруашылығына қатысты бизнес-жоспар ауыл шаруашылығы кәсіпорнының 
экономикалық және әлеуметтік дамуы жоспарының (болжамының) 
жаңғыртылған және нарықтық экономикаға бейімделген нұсқасын білдіреді. 

Бизнес-жоспарда экономиканы сипаттайтын негізгі ақпарат, оны өндіру 
мақсаттары, өнім немесе көрсетілетін қызмет түрлері, маркетинг жоспары 
және қаржылық жоспар болуы керек. Міндетті жарықтандыруды қажет 
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ететін мәселелердің толық жиынтығы бар және оларды жақсы қабылдау үшін 
бөлімдерге немесе жеке кестелерге орналастырған жөн. 

Өндіріс мақсатын анықтау кезінде Экономика, ең алдымен, өндірілетін 
өнім түрлері нарығындағы жағдайды, оның мүмкіндіктері мен қоршаған орта 
жағдайларын зерттеп, бағалауы керек. Нарықты зерттеу барысында өнімнің 
нақты түрлерінде халықтың сатып алу сұранысы зерттеледі, нарықтың бос 
орындары анықталады. Мүмкін болатын бәсекелестер, олардың 
тауарларының сапасы, болжамды бағалар мен сату шарттары туралы қол 
жетімді ақпаратты қорытындылау маңызды. Кәсіпорынның болашақ 
тиімділігі көбінесе таңдалған стратегияның дұрыстығына байланысты. 

АӨК кәсіпорнының бизнес-жоспарының негізгі бөлімдері өндірістік 
бағдарлама және қаржылық жоспар болып табылады. Өндірістік 
бағдарламада егістік алқаптар, ауыл шаруашылығы дақылдарының 
өнімділігі, мал басы, олардың өнімділігі негізделеді, әр түрлі өнімдердің 
жалпы өндірісі және оларды сату көлемі анықталады. Тұтынушылардың 
сұранысына сүйене отырып, өнімді сату арналары оның айрықша 
ерекшеліктерін (сапасы, жеткізу мерзімдері, буып-түю, тұтынушыларға 
сервистік қызмет көрсету және т.б.) және оны сатудан ең жоғары ақшалай 
түсімнің түсуін ескере отырып белгіленеді. Сандық материалдың көлемі 
бойынша ауыл шаруашылығы кәсіпорнының бизнес-жоспарындағы 
өндірістік бағдарламаның негіздемесі қысқа болуы керек және экономикалық 
және әлеуметтік даму жоспарындағы (болжамындағы) ұқсас материалдың 
көлемімен салыстырғанда 2-3 есе аз орын алуы керек. Өндірілетін өнім 
көлемінің технологиялық негіздемелері (минералдық тыңайтқыштарды 
қолдану жоспары, жануарлардың ай сайынғы қозғалысы, азыққа қажеттілікті 
есептеу және т.б.) және қосалқы есептер бизнес-жоспар формулярына 
енгізілмеуі, есеп айырысу кестелері бойынша бөлек орындалуы тиіс. 

ауыл шаруашылығы кәсіпорнының бизнес-жоспарында қаржылық 
жоспар мен оны құру әдістемесі экономикалық және әлеуметтік даму 
жоспарындағы (болжамындағы) тиісті әзірлемелерден түбегейлі ерекшеленуі 
керек. Кәсіпорынның жоспарлы кезеңнің басындағы барлық ақшалай 
активтері мен пассивтерін, осы кезең ішіндегі ақша қаражатының 
қозғалысын және кезекті жоспарлы кезеңге активтер мен пассивтердің өтпелі 
болуын ескеретін кешенді қаржылық жоспарды әзірлеу талап етіледі. 

АӨК кәсіпорнының қаржылық жоспарының міндетті есеп айырысу 
кестелері Өндіріске, өнімді, жұмыстар мен қызметтерді сатуға, материалдық 
айналым қорларының өтпелі қалдықтарының құнын есептеуге, өнімді, 
жұмыстар мен қызметтерді сатудан, кірісті пайдаланудан қаржылық 
нәтижелерді есептеуге, айналым қаражаттары мен оларды қалыптастыру 
көздеріне, күрделі салымдарды қаржыландыруға, банк несиелерінің 
қозғалысына, бюджетпен және бюджеттен тыс төлемдермен қарым-
қатынасқа, сыртқы экономикалық қызмет нәтижелерін есептеуге және, сайып 
келгенде, қаржылық жоспардың өзі болуы керек. Бұл кестелерде 
жоспарланған кезеңдегі барлық ақша қозғалысы көрсетілуі керек, ақшалай 
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кірістер мен шығыстардың көлемі, пайда мөлшері, айналым қаражатының 
қалыптасуы және күрделі салымдарды қаржыландыру анықталады. 

Жоспарланатын кезеңге арналған шығындар сомасы жоспарды жасау 
сәтіндегі қолданыстағы бағалар мен тарифтер негізге алына отырып 
айқындалады. 

Қаржылық жоспарда тауарлық кредитті қоса алғанда, банктің 
несиелері, бюджеттік және бюджеттен тыс несиелер және берешектің басқа 
да түрлері бойынша берешекті толық өтеуді көздеу керек. Сондай-ақ жыл 
ішінде Қарыз қаражатын алу көрсетіледі, жыл соңындағы несиелердің 
барлық түрлері бойынша берешек және орташа жылдық берешек, сондай-ақ 
несиені пайдаланғаны үшін есептелген пайыздар сомасы есептеледі. 

Жеке кестеде салық салынатын базаға және белгіленген нормаларға 
байланысты шаруашылық есептеген барлық түрлері мен мөлшері бойынша 
бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдердің сомасы көрсетілуі тиіс. 
Орталықтандырылған қаржыландырудың барлық бағыттары бойынша 
бюджеттен және бюджеттен тыс қорлардан қаражат алу да көрсетіледі. 

Бизнес-жоспарда сыртқы нарыққа байланысты шарттық 
міндеттемелердің орындалуын, қаражаттың шетелдік және ұлттық 
валютамен түсуі мен жұмсалуын көздеу керек. 

Қаржылық жоспардың өзі күрделі кесте болып табылады, онда 
шығындар тұрғысынан есептеулердің нәтижелері, жоспарлы кезеңдегі 
меншікті, бюджеттік және несиелік ресурстардың қозғалысы көрсетіледі. 
Қаржылық жоспарда Жоспарлы кезең ішінде негізгі қызметті, күрделі 
салымдарды, айналым қаражатын қаржыландыру, бюджеттік және Қарыз 
қаражатын пайдалану көрсетіледі. Онда жекелеген бағыттар бойынша да, 
жалпы шаруашылық бойынша да кіріс және шығыс бөліктері арасындағы 
толық теңгерімдік байланыстыру қамтамасыз етілуге тиіс. 

Бизнес-жоспарды құру соңында шаруашылық жұмысының негізгі 
өндірістік, экономикалық және қаржылық көрсеткіштері есептеледі және 
жинақталады, олар кейіннен оның қызметін бақылау және талдау үшін 
пайдаланылады, сондай-ақ жоспарланған кезеңнің басы мен соңындағы 
төлем қабілеттілігі көрсеткіштері есептеледі. 

АӨК кәсіпорнының Бизнес-жоспары Экономикалық және әлеуметтік 
даму жоспарының (болжамының) орнына күнтізбелік жылға, сондай-ақ 
неғұрлым ұзақ кезеңге, алдағы үш-бес жылға жасалуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта бизнес-жоспарды дайындаудың нақты әдістері жоқ, 
алайда UNIDO стандарттарына сәйкес бизнес-жоспардың жалпы құрылымы 
келесі негізгі шарқы өлшемдерді ұстануы керек: 
 - түйіндеме; 
 - кәсіпорын мен саланың сипаттамасы; 
 - өнімнің сипаттамасы (қызмет көрсету); 
 - маркетинг және өнімді (қызметтерді) өткізу); 
 - өндірістік жоспар; 
 - ұйымдастыру жоспары; 
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кірістер мен шығыстардың көлемі, пайда мөлшері, айналым қаражатының 
қалыптасуы және күрделі салымдарды қаржыландыру анықталады. 

Жоспарланатын кезеңге арналған шығындар сомасы жоспарды жасау 
сәтіндегі қолданыстағы бағалар мен тарифтер негізге алына отырып 
айқындалады. 

Қаржылық жоспарда тауарлық кредитті қоса алғанда, банктің 
несиелері, бюджеттік және бюджеттен тыс несиелер және берешектің басқа 
да түрлері бойынша берешекті толық өтеуді көздеу керек. Сондай-ақ жыл 
ішінде Қарыз қаражатын алу көрсетіледі, жыл соңындағы несиелердің 
барлық түрлері бойынша берешек және орташа жылдық берешек, сондай-ақ 
несиені пайдаланғаны үшін есептелген пайыздар сомасы есептеледі. 

Жеке кестеде салық салынатын базаға және белгіленген нормаларға 
байланысты шаруашылық есептеген барлық түрлері мен мөлшері бойынша 
бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдердің сомасы көрсетілуі тиіс. 
Орталықтандырылған қаржыландырудың барлық бағыттары бойынша 
бюджеттен және бюджеттен тыс қорлардан қаражат алу да көрсетіледі. 

Бизнес-жоспарда сыртқы нарыққа байланысты шарттық 
міндеттемелердің орындалуын, қаражаттың шетелдік және ұлттық 
валютамен түсуі мен жұмсалуын көздеу керек. 

Қаржылық жоспардың өзі күрделі кесте болып табылады, онда 
шығындар тұрғысынан есептеулердің нәтижелері, жоспарлы кезеңдегі 
меншікті, бюджеттік және несиелік ресурстардың қозғалысы көрсетіледі. 
Қаржылық жоспарда Жоспарлы кезең ішінде негізгі қызметті, күрделі 
салымдарды, айналым қаражатын қаржыландыру, бюджеттік және Қарыз 
қаражатын пайдалану көрсетіледі. Онда жекелеген бағыттар бойынша да, 
жалпы шаруашылық бойынша да кіріс және шығыс бөліктері арасындағы 
толық теңгерімдік байланыстыру қамтамасыз етілуге тиіс. 

Бизнес-жоспарды құру соңында шаруашылық жұмысының негізгі 
өндірістік, экономикалық және қаржылық көрсеткіштері есептеледі және 
жинақталады, олар кейіннен оның қызметін бақылау және талдау үшін 
пайдаланылады, сондай-ақ жоспарланған кезеңнің басы мен соңындағы 
төлем қабілеттілігі көрсеткіштері есептеледі. 

АӨК кәсіпорнының Бизнес-жоспары Экономикалық және әлеуметтік 
даму жоспарының (болжамының) орнына күнтізбелік жылға, сондай-ақ 
неғұрлым ұзақ кезеңге, алдағы үш-бес жылға жасалуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта бизнес-жоспарды дайындаудың нақты әдістері жоқ, 
алайда UNIDO стандарттарына сәйкес бизнес-жоспардың жалпы құрылымы 
келесі негізгі шарқы өлшемдерді ұстануы керек: 
 - түйіндеме; 
 - кәсіпорын мен саланың сипаттамасы; 
 - өнімнің сипаттамасы (қызмет көрсету); 
 - маркетинг және өнімді (қызметтерді) өткізу); 
 - өндірістік жоспар; 
 - ұйымдастыру жоспары; 

  
 

 - қаржылық жоспар; 
 - жобаның бағыттылығы мен тиімділігі; 
 - тәуекелдер мен кепілдіктер. 

Түйіндеме-бұл дербес жарнамалық құжат, себебі онда бүкіл бизнес - 
жоспардың негізгі ережелері бар. Бұл әлеуетті инвесторлардың көпшілігі 
оқитын жалғыз бөлік болады. Инвестор ең алдымен келесі ақпаратты білгісі 
келеді: несие мөлшері, қандай мақсат үшін, өтеу мерзімі, кепілдіктер, 
жобаны тағы кім инвестициялайды, өз қаражаты қандай. 

Кәсіпорын мен саланың сипаттамасы. Бұл бөлімде: кәсіпорын туралы 
жалпы мәліметтер, кәсіпорын қызметінің қаржылық-экономикалық 
көрсеткіштері, басқару құрылымы мен кадрлық құрамы, қызмет бағыттары, 
өнімдер, жетістіктер мен перспективалар, экономика саласы және оның 
перспективалары, серіктестік және әлеуметтік белсенділік сипатталады. 

Өнімнің (қызметтің) сипаттамасы. Бұл бөлімде сіз нарыққа 
ұсынылатын өнімдер мен қызметтердің түрлерін анықтап, сипаттауыңыз 
керек. Мұнда қажет кейбір аспектілері технология үшін қажетті өндіріс 
Сіздің өнімдер немесе қызметтер. Бұл бөліктің маман емес адам үшін 
түсінікті, айқын тілде жазылуы маңызды, кәсіби жаргонды пайдаланбаңыз. 

Сіздің өнімдеріңіздің негізгі сипаттамаларын сипаттаңыз, сонымен 
қатар сіздің өнімдеріңіздің әлеуетті сатып алушыларға тигізетін 
артықшылықтарына назар аударыңыз. Сіз өзіңіздің өнімдеріңіздің немесе 
қызметтеріңіздің бірегейлігін атап өтуіңіз маңызды: жаңа технология, 
тауардың сапасы, өзіндік құнның төмендігі немесе сатып алушылардың 
сұраныстарын қанағаттандыратын қандай да бір ерекше қадір-қасиет. 
Сондай-ақ, сіз осы өнімді (қызметтерді) жетілдіру мүмкіндігін атап өтуіңіз 
қажет. 

Сізде бар патенттерді немесе өнертабысқа авторлық құқықты 
сипаттаңыз немесе бәсекелестердің сіздің нарыққа кіруіне кедергі келтіруі 
мүмкін басқа себептерді келтіріңіз. Мұндай себептер эксклюзивті тарату 
құқығы немесе сауда белгілері болуы мүмкін. 

Маркетинг және өнімді (қызметті) өткізу. Маркетинг жоспары әлеуетті 
клиенттердің нақты өмірге айналуы үшін қажет. Бұл жоспар тұтынушылар 
сіздің өнімдеріңізді не үшін сатып алатындығын немесе сіздің 
қызметтеріңізді пайдаланатындығын көрсетуі керек. Сіз әлеуетті 
серіктестерге немесе инвесторларға сіздің маркетинг жоспарыңыздың негізгі 
элементтерін ойластырып, түсіндіруіңіз керек: баға, тауарларды тарату 
сұлбасы, жарнама, сатуды ынталандыру әдістері, сатудан кейінгі қолдауды 
ұйымдастыру, кескін қалыптастыру. Егер сізде арнайы білім болмаса, 
маркетинг кітаптарын оқып, мамандардан кеңес алу керек. 

Өндірістік жоспар. Бұл бөлімде сіздің компанияңызда орын алатын 
барлық өндірістік немесе басқа жұмыс үдерістері сипатталуы керек. Мұнда 
сіз үй-жайларға, олардың орналасуына, жабдықтарына, қызметкерлеріне 
қатысты барлық мәселелерді қарастыруыңыз керек. Сондай-ақ, қосалқы 
мердігерлерді жоспарланған тартуға назар аудару керек. Сіз өнімді 
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(қызметтерді) шығару жүйесі қалай ұйымдастырылғанын және өндірістік 
үдерістерге бақылау қалай жүзеге асырылатынын қысқаша түсіндіруіңіз 
керек. Сондай-ақ, сіз өндірістік алаңдардың орналасуы мен жабдықты 
орналастыру мәселелеріне назар аударуыңыз керек. Сонымен, Бұл бөлімде 
жеткізілім мерзіміне, негізгі жеткізушілердің санына және өнімнің 
қаншалықты тез өсуіне немесе қысқаруына байланысты сұрақтар көрсетілуі 
керек. 

Ұйымдастыру жоспары. Бұл бөлімде басшылық топтың қалай 
ұйымдастырылғаны түсіндіріледі және оның әрбір мүшесінің негізгі рөлі 
сипатталады. Жобаны басқару тобы және жетекші мамандар, құқықтық 
қолдау, қолда бар немесе мүмкін болатын қолдау мен жеңілдіктер, жобаның 
ұйымдастырушылық құрылымы мен кестесі көрсетілген. Бұл бөлімде сіздің 
серіктестеріңіз, олардың мүмкіндіктері мен тәжірибелері туралы мәліметтер 
болуы керек. Сіз жетекші менеджерлерді қолдау және ынталандыру 
механизмін атап өтуіңіз керек, оларды бизнес-жоспарда қойылған 
мақсаттарға жетуге қалай қызықтыратындығыңызды көрсетуіңіз керек. 
Сондықтан олардың жұмысы қалай төленетінін анықтаңыз (мысалы: жалақы, 
сыйлықақылар, пайдаға үлестік қатысу). 

Қаржы жоспары. Бөлімнің мақсаты-қаржылық мәліметтер массасынан 
негізгі ойларды көрсету. Мұнда қаржы-экономикалық есептеулерге арналған 
нормативтер беріледі, өнімді өндіруге арналған тікелей (ауыспалы) және 
тұрақты шығындар, өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы, жобаны іске 
асыруға арналған шығыстар сметасы, қаржыландыру қажеттілігі мен көздері 
келтіріледі, шығыстар мен кірістер кестесі, нақты ақша ағыны (қолма-қол 
ақша ағыны), болжамды теңгерім есептеледі. 

Жобаның бағыттылығы мен тиімділігі. Бөлімде жобаның бағыттылығы 
мен маңыздылығы, оны іске асыру тиімділігінің көрсеткіштері көрсетіледі, 
жобаның сезімталдығына талдау жүргізіледі. 

Тәуекелдер мен кепілдіктер. Кәсіпкерлік тәуекелдер және ықтимал 
форс-мажорлық жағдайлар көрсетіледі, серіктестер мен инвесторларға 
қаражатты қайтару кепілдіктері келтіріледі. 

Мемлекеттік мүдделер тұрғысынан АӨК-нің басты мақсаттары елдің 
азық-түлік қауіпсіздігін, халықты азық-түлікпен, жұмыспен және кірістермен 
қамтамасыз ету; саладан барлық деңгейдегі бюджеттерге және бюджеттен 
тыс қорларға түсімдерді қалыптастыру болып табылады. Ол үшін басқару 
жүйесі құрылады, ол қолданыстағы заңнама аясында агроөнеркәсіптік 
кешеннің барлық салаларының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 
арналған басқару органдарының жиынтығын білдіреді. 

Қазақстан Республикасында республикалық, облыстық және аудандық 
буындарды қамтитын Ауыл шаруашылығын басқарудың үш деңгейлі жүйесі 
қабылданды. 

Орындалатын функциялардың мақсаттары мен сипаты бойынша Ауыл 
шаруашылығын басқару органдары екі топқа бөлінеді: мемлекеттік басқару, 
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(қызметтерді) шығару жүйесі қалай ұйымдастырылғанын және өндірістік 
үдерістерге бақылау қалай жүзеге асырылатынын қысқаша түсіндіруіңіз 
керек. Сондай-ақ, сіз өндірістік алаңдардың орналасуы мен жабдықты 
орналастыру мәселелеріне назар аударуыңыз керек. Сонымен, Бұл бөлімде 
жеткізілім мерзіміне, негізгі жеткізушілердің санына және өнімнің 
қаншалықты тез өсуіне немесе қысқаруына байланысты сұрақтар көрсетілуі 
керек. 

Ұйымдастыру жоспары. Бұл бөлімде басшылық топтың қалай 
ұйымдастырылғаны түсіндіріледі және оның әрбір мүшесінің негізгі рөлі 
сипатталады. Жобаны басқару тобы және жетекші мамандар, құқықтық 
қолдау, қолда бар немесе мүмкін болатын қолдау мен жеңілдіктер, жобаның 
ұйымдастырушылық құрылымы мен кестесі көрсетілген. Бұл бөлімде сіздің 
серіктестеріңіз, олардың мүмкіндіктері мен тәжірибелері туралы мәліметтер 
болуы керек. Сіз жетекші менеджерлерді қолдау және ынталандыру 
механизмін атап өтуіңіз керек, оларды бизнес-жоспарда қойылған 
мақсаттарға жетуге қалай қызықтыратындығыңызды көрсетуіңіз керек. 
Сондықтан олардың жұмысы қалай төленетінін анықтаңыз (мысалы: жалақы, 
сыйлықақылар, пайдаға үлестік қатысу). 

Қаржы жоспары. Бөлімнің мақсаты-қаржылық мәліметтер массасынан 
негізгі ойларды көрсету. Мұнда қаржы-экономикалық есептеулерге арналған 
нормативтер беріледі, өнімді өндіруге арналған тікелей (ауыспалы) және 
тұрақты шығындар, өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы, жобаны іске 
асыруға арналған шығыстар сметасы, қаржыландыру қажеттілігі мен көздері 
келтіріледі, шығыстар мен кірістер кестесі, нақты ақша ағыны (қолма-қол 
ақша ағыны), болжамды теңгерім есептеледі. 

Жобаның бағыттылығы мен тиімділігі. Бөлімде жобаның бағыттылығы 
мен маңыздылығы, оны іске асыру тиімділігінің көрсеткіштері көрсетіледі, 
жобаның сезімталдығына талдау жүргізіледі. 

Тәуекелдер мен кепілдіктер. Кәсіпкерлік тәуекелдер және ықтимал 
форс-мажорлық жағдайлар көрсетіледі, серіктестер мен инвесторларға 
қаражатты қайтару кепілдіктері келтіріледі. 

Мемлекеттік мүдделер тұрғысынан АӨК-нің басты мақсаттары елдің 
азық-түлік қауіпсіздігін, халықты азық-түлікпен, жұмыспен және кірістермен 
қамтамасыз ету; саладан барлық деңгейдегі бюджеттерге және бюджеттен 
тыс қорларға түсімдерді қалыптастыру болып табылады. Ол үшін басқару 
жүйесі құрылады, ол қолданыстағы заңнама аясында агроөнеркәсіптік 
кешеннің барлық салаларының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 
арналған басқару органдарының жиынтығын білдіреді. 

Қазақстан Республикасында республикалық, облыстық және аудандық 
буындарды қамтитын Ауыл шаруашылығын басқарудың үш деңгейлі жүйесі 
қабылданды. 

Орындалатын функциялардың мақсаттары мен сипаты бойынша Ауыл 
шаруашылығын басқару органдары екі топқа бөлінеді: мемлекеттік басқару, 

  
 

шаруашылық басқару. Қазіргі уақытта, біздің ойымызша, тағы бір топты 
бөлуге болады – жергілікті өзін-өзі басқару органдары. 

Мемлекеттік басқарудың мақсаты саланың шаруашылық жүргізуші 
субъектілерінің тиімді жұмыс істеуі және олардың қызметін бақылау үшін 
жағдай жасау болып табылады. 

Мемлекеттік реттеу арқылы шешілетін міндеттер: 
 - заңнамалық актілер арқылы аграрлық саясатты қалыптастыру; 
 - өндіріс көлемін болжаудың және бағалаудың әртүрлі әдістері 
негізінде АӨК дамытуды индикативтік жоспарлау; 
 - баға, Кеден, тариф және кредиттік қаржы саясатын қалыптастыру; 
 - азық-түлік нарығын толтыруды талдау, орталықтандырылған азық-
түлік қорларын қалыптастыруды бақылау және ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің бағаларын экономикалық реттеу; 
 -ақпараттық-аналитикалық қолдау ғылыми-техникалық, 
инвестициялық және басқа да бағдарламалар; 
 - ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің табыстарын қолдау 
(баға сыни деңгейге дейін төмендеген кезде); 
 - нарықтық инфрақұрылымды дамытуға жәрдемдесу; 
 - салааралық және салаішілік алмасулардың негізгі пропорцияларын 
реттеу; 
 - азық-түлік нарығындағы қалыпты бәсекелестік үшін жағдайларды 
қамтамасыз ету; 
 - аграрлық секторда шағын бизнесті дамыту үшін маркетингтік және 
консалтингтік бағдарламалар әзірлеу. 

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік басқару органдарының 
функциялары мен құрылымы қазіргі уақытта Сала үшін нақты міндеттердің 
өзектілігіне байланысты үнемі дамып келеді. 

"Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды мемлекеттік 
реттеу туралы" заңда мемлекеттің агроөнеркәсіптік өндіріске экономикалық 
әсер етуінің құқықтық негіздері белгіленген. 

Осы Заңға сәйкес Агроөнеркәсіптік өндірісті мемлекеттік реттеудің 
міндеттері: 
 - Агроөнеркәсіптік өндірісті тұрақтандыру және дамыту; 
 - Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
 - халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуді жақсарту; 
 - ауыл шаруашылығы мен экономиканың басқа салалары арасындағы 
экономикалық тепе-теңдікті сақтау; 
 - ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп қызметкерлерінің табыс 
деңгейлерін жақындастыру; 
 - агроөнеркәсіп өндірісі саласында отандық тауар өндірушілерді 
қорғау. 

Агроөнеркәсіптік өндірісті мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары: 
 - ауыл шаруашылығы өнімдері, шикізат және азық-түлік нарығын 
қалыптастыру және оның жұмыс істеуі; 
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 - қаржыландыру, Кредиттеу, сақтандыру, жеңілдікті салық салу; 
 - сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде отандық тауар 
өндірушілердің мүдделерін қорғау; 
 - агроөнеркәсіптік өндіріс саласында ғылымды дамыту және ғылыми 
қызметті жүзеге асыру; 
 - ауылдың әлеуметтік саласын дамыту. 

Облыстық және аудандық деңгейдегі Ауыл шаруашылығын басқару 
барған сайын маңызды бола түсуде. 

Өңір әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде бірнеше негізгі кіші 
жүйелердің жиынтығымен ұсынылуы мүмкін: жүйе құраушы база; жүйелік 
қызмет көрсету кешені; экология; халық; нарық инфрақұрылымы. Өз 
кезегінде, аймақ-бұл аудандар мен муниципалитеттердің жиынтығы және 
осы тұрғыдан біздің зерттеуімізге қызығушылық тудырады. 

Облыс-бұл республиканың әкімшілік шекараларындағы: 
кешенділігімен, тұтастығымен, мамандануымен және Басқарылуымен, яғни 
саяси-әкімшілік басқару органдарының болуымен сипатталатын аумақ. 

Аймақ экономикасының күрделілігі-бұл аймақтың мамандануы тиімді 
жүзеге асырылатын экономика элементтері арасындағы байланыс. 

Тұтастық дегеніміз-әртүрлі салалардың пропорционалды үйлесімі, 
аймақтың табиғи ресурстық әлеуетін ұтымды пайдалану, тұрақты 
аймақішілік байланыстарды қалыптастыру. 

Өңірлік мамандану: салалар бойынша өңірдің мамандану деңгейінің 
индексімен (осы саланың өнімін өндіру бойынша Ресей Федерациясындағы 
өңірдің үлес салмағының бүкіл өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы бойынша 
өңірдің үлес салмағына қатынасы) және мамандандыру тиімділігінің 
индексімен (өндіріс көлемінің өңірдегі шығындар бірлігіне Ресей бойынша 
бірдей көрсеткішке қатынасы) айқындалады. 

Басқару елдің әкімшілік-аумақтық бөлінуімен байланысты және белгілі 
бір дәрежеде аймақтың тұтастығына ықпал етеді. 

Аудандастырудың және экономикалық аймақтық кешендердің 
қалыптасуының негізгі ережелері келесідей: 
 - ел аумағы өндірістік белгілері бойынша құрылған Экономикалық 
аудандарға бөлінеді; 
 - әрбір экономикалық аудан барлық материалдық құндылықтарды 
өндірістік-аумақтық үйлесім (өтт) түрінде неғұрлым тиімді түрде 
біріктіретін, экономикалық тұрғыдан жан-жақты дамыған аумақ болып 
табылады); 
 - әрбір ККҚ жұмыс істеуінің негізгі экономикалық міндеті ауданның 
ерекшелігін ескере отырып, одақтық маңызы бар жоспарлы тапсырмаларды 
орындау болып табылады; 
 - негізгі экономикалық міндетті орындау экономикалық аудандарды 
мамандандыруға алып келеді; 
 - әрбір экономикалық аудан үшін өндірістің үш санаты белгіленеді: 
аудандық маңызы бар, ауданаралық маңызы бар, жалпы одақтық маңызы бар; 
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 - қаржыландыру, Кредиттеу, сақтандыру, жеңілдікті салық салу; 
 - сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде отандық тауар 
өндірушілердің мүдделерін қорғау; 
 - агроөнеркәсіптік өндіріс саласында ғылымды дамыту және ғылыми 
қызметті жүзеге асыру; 
 - ауылдың әлеуметтік саласын дамыту. 

Облыстық және аудандық деңгейдегі Ауыл шаруашылығын басқару 
барған сайын маңызды бола түсуде. 

Өңір әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде бірнеше негізгі кіші 
жүйелердің жиынтығымен ұсынылуы мүмкін: жүйе құраушы база; жүйелік 
қызмет көрсету кешені; экология; халық; нарық инфрақұрылымы. Өз 
кезегінде, аймақ-бұл аудандар мен муниципалитеттердің жиынтығы және 
осы тұрғыдан біздің зерттеуімізге қызығушылық тудырады. 

Облыс-бұл республиканың әкімшілік шекараларындағы: 
кешенділігімен, тұтастығымен, мамандануымен және Басқарылуымен, яғни 
саяси-әкімшілік басқару органдарының болуымен сипатталатын аумақ. 

Аймақ экономикасының күрделілігі-бұл аймақтың мамандануы тиімді 
жүзеге асырылатын экономика элементтері арасындағы байланыс. 

Тұтастық дегеніміз-әртүрлі салалардың пропорционалды үйлесімі, 
аймақтың табиғи ресурстық әлеуетін ұтымды пайдалану, тұрақты 
аймақішілік байланыстарды қалыптастыру. 

Өңірлік мамандану: салалар бойынша өңірдің мамандану деңгейінің 
индексімен (осы саланың өнімін өндіру бойынша Ресей Федерациясындағы 
өңірдің үлес салмағының бүкіл өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы бойынша 
өңірдің үлес салмағына қатынасы) және мамандандыру тиімділігінің 
индексімен (өндіріс көлемінің өңірдегі шығындар бірлігіне Ресей бойынша 
бірдей көрсеткішке қатынасы) айқындалады. 

Басқару елдің әкімшілік-аумақтық бөлінуімен байланысты және белгілі 
бір дәрежеде аймақтың тұтастығына ықпал етеді. 

Аудандастырудың және экономикалық аймақтық кешендердің 
қалыптасуының негізгі ережелері келесідей: 
 - ел аумағы өндірістік белгілері бойынша құрылған Экономикалық 
аудандарға бөлінеді; 
 - әрбір экономикалық аудан барлық материалдық құндылықтарды 
өндірістік-аумақтық үйлесім (өтт) түрінде неғұрлым тиімді түрде 
біріктіретін, экономикалық тұрғыдан жан-жақты дамыған аумақ болып 
табылады); 
 - әрбір ККҚ жұмыс істеуінің негізгі экономикалық міндеті ауданның 
ерекшелігін ескере отырып, одақтық маңызы бар жоспарлы тапсырмаларды 
орындау болып табылады; 
 - негізгі экономикалық міндетті орындау экономикалық аудандарды 
мамандандыруға алып келеді; 
 - әрбір экономикалық аудан үшін өндірістің үш санаты белгіленеді: 
аудандық маңызы бар, ауданаралық маңызы бар, жалпы одақтық маңызы бар; 

  
 

 - әрбір ауданның дамуы тұтас елдің дамуына ықпал етуі тиіс. 
Аймақтық басқаруды нарықтық экономика жағдайында аймақтың 
әлеуметтік-экономикалық үдерістерін басқарудың ғылымы мен тәжірибесі 
ретінде қарастыруға болады. 

Агроөнеркәсіптік кешенге келетін болсақ, бұл ауыл шаруашылығын 
материалдық өндірістің басқа салаларымен біріктіретін өте күрделі 
экономикалық жүйе. Салалық және аумақтық құрылымдар АӨК ұйымдық 
құрылымын қалыптастырады, ол ұйымдық ресімделген құрылымдық 
компоненттер мен элементтердің (басқару, болжау органдары және т.б.) 
жиынтығы болып табылады. АӨК-тің барлық салалары ел деңгейінде бір-
бірімен тепе-теңдікті талап етеді, бұл мемлекеттің оның проблемалары мен 
даму перспективаларына ерекше көзқарасын білдіреді. 

Қазіргі ресейлік тәжірибе тұрғысынан Аймақтық менеджмент 
дегеніміз-оның экономикасының нарықтық қатынастарға көшу жағдайында 
аймақтағы әлеуметтік-экономикалық үдерістерді басқару. 

Отандық тәжірибе көрсеткендей, жергілікті өзін – өзі басқару-бұл 
әрқашан жергілікті, аймақтық және мемлекеттік мүдделердің үйлесімі. 
Жергілікті мүдделер ұлттық және корпоративтік мүдделерден басым. 

Аудан Мемлекеттің әкімшілік-аумақтық бөлінуінің бастапқы төменгі 
әлеуметтік-экономикалық бірлігі болып табылады және өндірістік, 
экономикалық және әлеуметтік жүйелердің бірлігінде ұсынылуы мүмкін. 
Аудан тиісті құжаттармен бекітілген шекаралардағы аумақтық жүйені 
білдіреді. Бұл аймақтық құрылымдардың құрамдас бөліктерінің бірі, 
сондықтан аймақтық басқарудың объектісі болып табылады. 

Ауданның агроөнеркәсіптік кешенін ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндіруге, оны дайындауға, тасымалдауға, сақтауға, тұтынушыға жеткізуге 
арналған салалар мен қызмет түрлерінің жиынтығы болып табылатын 
аймақтық азық-түлік кешені түрінде қарастыруға болады. 

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік басқару және барлық АӨК 
функцияларын аудандық деңгейде негізінен аудандық ауыл шаруашылығы 
басқармасы (бөлімі) орындайды, ол қос бағынышты – аудан әкімшілігі 
(желілік) және аймақтық ауыл шаруашылығы және азық-түлік басқармасы 
(функционалды). Бұл мәселелер осы жұмыстың екінші тарауында толығырақ 
қарастырылады. 

Аудандық деңгейде аудандық агроөнеркәсіптік құрылымдар құрылуы 
мүмкін-ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен бірлестіктерінің әртүрлі 
ұйымдастырушылық формаларын біріктірудің негізгі көзі. 

АӨК басқарудың нарықтық-мемлекеттік модельі н құру басқарушылық 
шешімдер қабылдаудың барлық деңгейлерінде ресурс үнемдейтін 
агроөнеркәсіптік саясатты жүргізудің тиімді жүйесін қалыптастырады және 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің мемлекеттік, банктік, коммерциялық 
және ғылыми-білім беру мекемелерімен өзара іс-қимылын реттеуге 
мүмкіндік береді. 
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Ынталандырушы факторлар: инвестициялық, баға, салық, жоспарлау, 
бақылау, ақпараттық және құқықтық. 

Ынталандырушы және тежеуші сипаттағы агроөнеркәсіптік кешенді 
дамыту факторлары өзара тәуелді және белгілі бір жағдайларда кейбір 
жерлерде өзгеруі мүмкін, яғни ынталандырушы факторлар тежеуші бола 
алады және керісінше. 

Инновациялық дамудың Макро - және микроэкономикалық 
факторлары қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерде институционалды 
ортамен өзара әрекеттесу арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, оның 
жетілмегендігі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің дамуын 
тежейтін фактор болып табылады. 

Сондықтан АӨК кәсіпорындарының қызметін мемлекеттік реттеу 
кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін ынталандыруды және 
мемлекеттің инновациялық саясатын дамыту жолындағы кедергілер мен 
кедергілерді жоюды көздейтін екі қатар бағыт бойынша дамуы тиіс. 

Ұлттық агроөнеркәсіптік саясат құрамдас бөліктердің тұтас кешенін 
біріктіруге тиіс: инвестициялық, салықтық-амортизациялық, баға, жоспарлы, 
құқықтық, ақпараттық және білім беру. Бір-бірін өзара толықтыра отырып, 
бұл компоненттер ресурстарды үнемдейтін қызметті жүзеге асыратын және 
Ресурстық әлеуетті өндіруге қаражат салатын агроөнеркәсіптік кәсіпорындар 
үшін ерекше қолайлы режимді қалыптастырады. Алайда, мемлекет ресурсты 
тұтынуды рационализациялау жөніндегі инновациялық жобаларды күшпен 
енгізбеуі керек, керісінше, жергілікті жерлерде нарықтық қатынастардың 
дамуымен осы проблеманы түсіну керек, ал мемлекеттік органдардың 
миссиясы экономикалық негізде ресурстарды үнемдеу үдерістерін 
ынталандыру мен реттеуден тұрады. 

Осыған байланысты АӨК-дегі мемлекеттік стратегиялық жоспарлау 
жүйесін жандандыру және ресурс үнемдейтін жобаларды енгізудің басым 
ұлттық бағдарламаларын белсенді әзірлеу аса маңызды. Ресейлік 
Агроөнеркәсіптік кешенде ресурстарды үнемдеудің ұлттық бағдарламасын 
мемлекеттік деңгейде қабылдау орынды болып көрінеді. Мақсатты 
инвестициялардың, өңірлік субсидиялардың, жеңілдікті кредит берудің және 
жеңілдікті лизингтің негізінде агроөнеркәсіптік өндіріс салаларын жедел 
техникалық-технологиялық қайта жарақтандыру проблемасы шешілуге тиіс. 
Ресурстарды үнемдейтін инновацияларға, жоғары технологиялық 
технологияларға, сондай-ақ жеделдетілген және ультра жылдам амортизация 
саясатына бағытталған пайдаға салықтық жеңілдіктер агроөнеркәсіптік 
кешеннің материалдық-техникалық базасын дамытуға инвестицияларды 
тікелей ынталандыруға қабілетті. 

Баға саясаты, ең алдымен, ресурстардың бағасын реттеуге және күрт 
құлдырауға жол бермеуге, бағаның ақылға қонымды минималды 
диапазонына кепілдік беруге және салааралық алмасудың теңгерімсіздігін 
болдырмауға арналған. 
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Ынталандырушы факторлар: инвестициялық, баға, салық, жоспарлау, 
бақылау, ақпараттық және құқықтық. 

Ынталандырушы және тежеуші сипаттағы агроөнеркәсіптік кешенді 
дамыту факторлары өзара тәуелді және белгілі бір жағдайларда кейбір 
жерлерде өзгеруі мүмкін, яғни ынталандырушы факторлар тежеуші бола 
алады және керісінше. 

Инновациялық дамудың Макро - және микроэкономикалық 
факторлары қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерде институционалды 
ортамен өзара әрекеттесу арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, оның 
жетілмегендігі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің дамуын 
тежейтін фактор болып табылады. 

Сондықтан АӨК кәсіпорындарының қызметін мемлекеттік реттеу 
кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін ынталандыруды және 
мемлекеттің инновациялық саясатын дамыту жолындағы кедергілер мен 
кедергілерді жоюды көздейтін екі қатар бағыт бойынша дамуы тиіс. 

Ұлттық агроөнеркәсіптік саясат құрамдас бөліктердің тұтас кешенін 
біріктіруге тиіс: инвестициялық, салықтық-амортизациялық, баға, жоспарлы, 
құқықтық, ақпараттық және білім беру. Бір-бірін өзара толықтыра отырып, 
бұл компоненттер ресурстарды үнемдейтін қызметті жүзеге асыратын және 
Ресурстық әлеуетті өндіруге қаражат салатын агроөнеркәсіптік кәсіпорындар 
үшін ерекше қолайлы режимді қалыптастырады. Алайда, мемлекет ресурсты 
тұтынуды рационализациялау жөніндегі инновациялық жобаларды күшпен 
енгізбеуі керек, керісінше, жергілікті жерлерде нарықтық қатынастардың 
дамуымен осы проблеманы түсіну керек, ал мемлекеттік органдардың 
миссиясы экономикалық негізде ресурстарды үнемдеу үдерістерін 
ынталандыру мен реттеуден тұрады. 

Осыған байланысты АӨК-дегі мемлекеттік стратегиялық жоспарлау 
жүйесін жандандыру және ресурс үнемдейтін жобаларды енгізудің басым 
ұлттық бағдарламаларын белсенді әзірлеу аса маңызды. Ресейлік 
Агроөнеркәсіптік кешенде ресурстарды үнемдеудің ұлттық бағдарламасын 
мемлекеттік деңгейде қабылдау орынды болып көрінеді. Мақсатты 
инвестициялардың, өңірлік субсидиялардың, жеңілдікті кредит берудің және 
жеңілдікті лизингтің негізінде агроөнеркәсіптік өндіріс салаларын жедел 
техникалық-технологиялық қайта жарақтандыру проблемасы шешілуге тиіс. 
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болдырмауға арналған. 

  
 

АӨК-де ресурс үнемдеуді жандандыруға табиғатты үнемді 
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5.2 Маркетингтің негіздері мен стратегиялары 
Кәсіпорындар деңгейіндегі Стратегиялық жоспарлау сыртқы 

менеджментке байланысты, оның дамуы басқарудың жалпы жүйесінен 
тәуелсіз маңызды бағытты-стратегиялық менеджментті бөлуді қажет етті. 

Стратегиялық басқаруды басқару қызметінің ерекше түріне бөлу 
қажеттілігі өзгеретін ортадағы ұйымның дамуын басқарудың жаңа модельі не 
көшумен байланысты болды. Стратегиялық жоспарлаудың танымалдығы 
1970 жылдардың аяғында, 1980 жылдардың басында, ол панацея ретінде 
қабылданған кезде, компанияның кез-келген мәселелерін шешудің құралы 
болды. Алайда, 1980 жылдары стратегиялық жоспарлаудың ресми әдістері 
жаңа жағдайларда өздерінің шектеулерін көрсетті. Мұның негізгі себептері: 
іскерлік ортаның белгісіздігінің күшеюі. Сондықтан дәл осы уақытта 
Стратегиялық басқару икемді шұғыл шешімдерге негізделген басқару 
құралдары мен әдістерін де қамтыды. 

Осылайша, бір-бірін алмастыратын басқару жүйелері қоршаған 
ортаның тұрақсыздығының өсіп келе жатқан деңгейіне және болашақтың 
болжамдылығына бағытталған. Стратегиялық басқару әдістерінің пайда 
болуы мен тәжірибелік қолданылуын басқару міндеттерінің күрделенуіне 
реакция ретінде қарастыруға болады. Стратегиялық тәсілдің, атап айтқанда, 
стратегиялық жоспарлаудың қалыптасқан рәсімдерінің болмауы басқарудың 
заманауи технологияларын игермеген кәсіпорындардың банкроттыққа 
ұшырау себептерінің бірі болып табылады. 

Ұйымдастырушылық өзгерістерге және біздің еліміздегі инновациялық 
белсенділіктің көрінісіне, ең алдымен, жалпы экономикалық алғышарттар 
қызығушылық тудырады. Олардың ішінде: экономикалық өсу үрдістерінің 
көрінісі; кәсіпорындарға салық жүктемесінің азаюы; капиталдың шетелге 
ұшу қарқынының баяулауы; пайыздық мөлшерлемелердің жалпы деңгейінің 
төмендеуі және соның салдарынан сыртқы қаржыландыру құнының 
төмендеуі; меншік қатынастарын белгілі бір ретке келтіру. 
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Салалық сипаттағы себептерге ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 
арасындағы бәсекелестіктің жоғары деңгейі, саладағы қаржы ресурстарының 
тапшылығы және төмен инвестициялық тартымдылық, материалдық-
техникалық базаның сыни жағдайы; кешенді дамытудың негізделген 
стратегиясының болмауы және соның салдарынан Аграрлық саясаттағы көп 
бағытты өзгерістер жатады. 

ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін менеджментте стратегиялық 
тәсілдерді енгізудің орындылығын анықтау критерийлері мыналар болуы 
мүмкін: 
 - өнімнің жаңа түрлерін өндіру, қызметтің жаңа салаларын игеру; 
 - өткізу, жабдықтау жүйесінің күрделенуі, оның ішінде арналардың 
көптігі және өткізудің баламалары; 
 - дақылдарды өсіру мен ауыл шаруашылығы жануарларын өсірудің 
прогрессивті технологияларын енгізу, инновациялық қызметтің маңызды 
компонентінің болуы; 
 - қаржыландыру көздерінің көптігі; 
 - негізгі капиталға ірі инвестициялардың қажеттілігі. 

Агробизнесті басқару жүйесіне стратегиялық жоспарлауды енгізу 
проблемаларын жүйелі талдау осы үдеріске көп бағытты әсер ететін 
факторларды анықтауға және жүйелеуге мүмкіндік берді. Кәсіпорындарды 
басқару жүйесінде стратегиялық жоспарлауды қолдануды қажет ететін 
факторлармен қатар аграрлық салада стратегиялық жоспарлауды енгізуді 
жеделдететін де, бәсеңдететін де факторлар анықталды. 

Бірінші топқа мыналар жатады: 
 - ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының болуы және корпоративтік 
құрылымдардың белсенді дамуы; 
 - үнемі өзгеріп отыратын орта жағдайында әрекет етуге дағдыланған 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің тәжірибесі; 
 - тікелей қарыз алуға жарамсыз болса да, бірақ өз әдістемелерін 
әзірлеуді айтарлықтай жеңілдететін стратегиялық жоспарлаудың 
формализацияланған "импортталған" әдіснамасының болуы; 
 - шаруашылық есеп жағдайында шаруашылықішілік жоспарлаудың 
жинақталған (ішінара жоғалған болса да) тәжірибесі. 

Енгізуге кедергі келтіретін факторларға мыналар жатады: 
 - ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын басқаруда ақпараттық 
технологияларды енгізудің өте төмен деңгейі; 
 - енгізу үдерісін ресурстық қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі; 
 - экономика мен кәсіпорынның нақты ерекшеліктерін ескерместен 
басқару рәсімдерін енгізуге белгілі бір бейімділік, сондай-ақ бұл жағдайда 
сөзсіз сәтсіздіктен кейін ұйымдастырушылық инновацияларға кейінгі 
скептицизмді дамыту; 
 - командалық-әкімшілік жүйе жағдайында қалыптасқан көптеген 
кәсіпорындардың ескірген ұйымдық құрылымы; 
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 - тиімді меншік иесі проблемасының және агенттік проблеманың 
шешілмеуі, яғни меншік иелерінің кәсіпорынды ұзақ мерзімді дамытуға 
мүдделілігі және меншік иелерінің әкімшілік қызметіне тиімді бақылауы; 
 - экономикалық және саяси жағдайдың тұрақсыздығы. 

Бұл іске асыру үдерісінің жолында психологиялық сипаттағы 
кедергілер де бар, мысалы, басқарушылық құзіреттілік шекараларының 
проблемасы, мүдделер қақтығысы, сайып келгенде, менеджерлерге, барлық 
адамдарға, өзгерістерге қарсы тұруға тән. Объективті қарама-қайшылық 
стратегиялық жоспарлауды енгізу арқылы шешуге арналған стратегиялық 
сипаттағы ұйымдастырушылық проблемалар іске асыру үдерісіне кедергі 
болған кезде пайда болады. 

Бұл қайшылықты жою тек іске асыру тұжырымдамасын әзірлеу 
арқылы мүмкін болады. Бұл кәсіпорынның инновациялық-белсенді 
басшылығы Стратегиялық жоспарлау жүйесінен бас тартпайтын, бірақ 
кәсіпорынның міндеттері мен енгізілген жүйенің шарқы өлшемдері 
арасындағы сәйкессіздік басқарушылық шешімдерді қабылдаудың нақты 
үдерісінде қолдануға емес, тек сыртқы демонстрациялар үшін жарамды 
болатын басқарушылық жағдайлардың пайда болуын азайтуға ықпал етуі 
керек. 

Стратегиялық жоспарлау-бұл кәсіпорынның мақсаттары, оның әлеуетті 
мүмкіндіктері мен нарықтық жағдайда, атап айтқанда маркетинг саласында 
жетістікке жету мүмкіндіктері арасындағы стратегиялық сәйкестікті құру мен 
қолдаудың басқару үдерісі. Ол компанияның нақты құрылған бағдарламалық 
мәлімдемесіне, көмекші мақсаттар мен міндеттерді ұсынуға, сау 
экономикалық портфельге және өсу Стратегиясына негізделген. 

Стратегиялық жоспарлаудың мақсаты-Компания қызметінің өсуі мен 
өркендеуін қамтамасыз ететін неғұрлым перспективалы бағыттарын анықтау. 
Стратегиялық жоспарлау кәсіпорынды қоршаған ортаның өзгеретін 
жағдайларына бейімдеуге және осы орта ұсынатын жаңа мүмкіндіктерден 
пайда алуға бағытталған. Стратегиялық жоспарларды әзірлеу ұйымның даму 
перспективаларын сыртқы ортадағы өзгерістер тенденциялары туралы 
белгілі бір болжамдармен талдауға негізделген. Бұл талдаудың маңызды 
элементі ұйымның өз өнімдерінің нарықтары үшін бәсекелестіктегі 
позициясын анықтау болып табылады. 

Стратегия-бұл мақсатқа жету үшін ішкі күштер мен әлсіздіктердің, 
сыртқы мүмкіндіктер мен қауіптердің арақатынасына негізделген ұйым 
таңдаған даму бағыты. 

Стратегиялық жоспарлау барлық басқару шешімдерінің негізін 
қамтамасыз етеді. Ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау функциялары 
стратегиялық жоспарларды жасауға бағытталған. Стратегиялық 
жоспарлаудың динамикалық үдерісі барлық басқару функциялары 
жасырылатын қолшатыр болып табылады. Стратегиялық жоспарлаудың 
артықшылықтарын пайдаланбай, тұтастай алғанда ұйымдар мен жеке 
адамдар корпоративтік кәсіпорынның мақсатын немесе бағытын нақты 
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бағалау тәсілінен айырылады. Міндет-ұйымдағы инновациялар мен 
өзгерістерді жеткілікті деңгейде қамтамасыз ету. Нақтырақ айтсақ, ол 
стратегиялық жоспарлау үдерісінде басқарушылық қызметтің төрт негізгі 
түрін көреді. Оларға мыналар жатады: ресурстарды бөлу, сыртқы ортаға 
бейімделу, ішкі үйлестіру және ұйымдастырушылық стратегиялық болжау. 

 
5.1 сурет - Стратегиялық жоспарлаудың негізгі басқару функциялары 
 
Ресурстарды бөлу қорлар, тапшы басқарушылық таланттар және 

технологиялық тәжірибе, ең алдымен білікті қызметкерлер мен 
технологиялық тәжірибе сияқты шектеулі ұйымдастырушылық ресурстарды 
бөлуді қамтиды. 

Сыртқы ортаға бейімделу кәсіпорынның қоршаған ортамен қарым-
қатынасын жақсартатын стратегиялық сипаттағы барлық әрекеттерді 
қамтиды. Кәсіпорындар сыртқы қолайлы мүмкіндіктерге де, қауіптерге де 
бейімделуі керек, тиісті нұсқаларды анықтап, стратегияны қоршаған орта 
жағдайларына тиімді бейімдеуді қамтамасыз етуі керек. 

Ішкі үйлестіру ішкі операциялардың тиімді интеграциясына қол 
жеткізу үшін кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын көрсету үшін 
стратегиялық қызметті үйлестіруді қамтиды. 

Стратегия-бұл ұйымның миссиясын жүзеге асыруды және оның 
мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған егжей-тегжейлі 
кешенді жоспар. Стратегиялық жоспарлау үдерісі, әдетте, бірнеше кезеңнен 
тұрады (сурет. 5.2). 

 
5.2 сурет - Стратегиялық жоспарлау үдерісінің кезеңдері 
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Ұйымның миссиясы-ұйымның негізгі жалпы мақсаты, оның нақты 
анықталған себебі. Бұл компанияның қызметі және ол не істеуге ниетті, яғни 
компанияның нарықтың басқа қатысушылары арасында орналасу нәтижесі. 
Дұрыс тұжырымдалған миссия сізге бизнес мақсаттары ағашын дұрыс 
құруға, даму стратегиясын қалыптастыруға, негізгі функцияларды, 
үдерістерді, лауазымдық нұсқаулықтардың мазмұнын және т. б. анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Ресми түрде көрсетілген және ұйым қызметкерлеріне тиімді ұсынылған 
тиісті миссияның маңыздылығын асыра айту мүмкін емес. Мақсаттар 
негізінде әзірленген басқару шешімдерін қабылдаудың барлық кейінгі 
үдерісінің өлшемдері ретінде қызмет етеді. Егер менеджерлер оларды 
ұйымдастырудың негізгі мақсаты не екенін білмесе, онда ең жақсы балама 
таңдау үшін логикалық сілтеме болмайды. 

Мақсаттар-бұл ұйым ұмтылатын нақты мемлекет немесе қалаған 
нәтиже. Мақсат қою үдерісі кәсіпорынның саясатын, жоғары басшылықтың 
құндылықтары мен мақсаттарын нақтылауға мүмкіндік береді. Миссия, 
сөзсіз, ұйым үшін өте маңызды болғанымен, кәсіпорынға жоғары 
басшылықтың құндылықтары мен мақсаттарымен таңбаланған басып 
шығаруды бағаламауға болмайды. Құндылықтар тәжірибе, білім және 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан қалыптасады. 

Өзінің миссиясы мен мақсаттарын белгілегеннен кейін басшылық 
Стратегиялық жоспарлау үдерісінің диагностикалық кезеңін бастауы керек. 
Бірінші қадам - сыртқы ортаны зерттеу. Басшылар сыртқы ортаны үш шарқы 
өлшемдер бойынша бағалайды: 

Ағымдағы стратегияның әртүрлі аспектілеріне әсер ететін өзгерістерді 
бағалаңыз. 

Фирманың қазіргі стратегиясына қандай факторлар қауіп төндіретінін 
анықтаңыз. Бәсекелестердің қызметін бақылау басшылыққа ықтимал 
қауіптерге дайын болуға мүмкіндік береді. 

Жоспарды түзету арқылы компанияның мақсаттарына жету үшін 
қандай факторлар көбірек мүмкіндіктер беретінін анықтаңыз. 

Сыртқы ортаны талдау-бұл стратегиялық жоспарды жасаушылар 
компанияға мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтау үшін ұйымға сыртқы 
факторларды бақылайтын үдеріс. 

Стратегиялық жоспарлаудың маңызды кезеңі-стратегияны 
тұжырымдау және стратегиялық баламаларды таңдау. Стратегияны 
тұжырымдау және стратегиялық баламаларды таңдау рәсімі мынадай 
кезеңдерден тұрады: 

Стратегияны тұжырымдау процедурасы тұтастай алғанда кәсіпорын 
деңгейінде де, мүмкіндігінше оның бөлімшелері деңгейінде де бірқатар 
стратегиялық жоспарларды әзірлеуді білдіреді. Кәсіпорынның Стратегиясы 
барлық стратегиялық жоспарларды біріктіреді. Бірыңғай стратегиялық 
жоспардың негізі оның негізгі стратегиясы болып табылады. Кәсіпорынның 
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даму циклінің кезеңіне сәйкес сіз келесі негізгі стратегиялардың бірін таңдай 
аласыз: 
 - өсу стратегиясы-өндіріс көлемін, пайданы, капиталды ұлғайтуға 
ұмтылысты білдіретін кәсіпорынның негізгі стратегиясы, яғни Даму 
стратегиясы. Бұл стратегияны қорлайтын стратегия ретінде де анықтауға 
болады; 

 - тұрақтандыру стратегиясы-сату мен кірістің тұрақсыз жағдайында 
кәсіпорын қызметінің стратегиясы. Бұл стратегия сатылымдар мен 
кірістердің ауытқуының мүмкін болатын ерте сатысында тұрақтандыруға қол 
жеткізуге, содан кейін өсу стратегиясына көшуге бағытталған. Тұрақтандыру 
стратегиясы қорлайтын қорғаныс болып табылады; 

 - кәсіпорынның экономикалық қызметіндегі терең дағдарыс 
жағдайында өмір сүру стратегиясы қолданылады және таза қорғаныс болып 
табылады; 
 - маркетинг стратегиясы немесе стратегиялық маркетинг стратегиялық 
жоспарлауды жүзеге асырудың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрін қорытындылай келе, кәсіпорынды 
басқару жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың рөлі мен маңызы туралы 
келесі қорытынды жасауға болады: 

Стратегиялық жоспарлау-бұл ұйым үшін мақсаттарды таңдау және 
оларға жету үшін не істеу керектігі туралы шешім қабылдау үдерісі. 

Стратегиялық жоспарлау барлық басқару шешімдерінің негізін 
қамтамасыз етеді. 

Стратегиялық жоспарлар жеке позициядан емес, жалпы компаниядан 
жасалуы керек. 

Ресми жоспарлау мен ұйымның жетістігі арасында тұрақты оң 
байланыс бар. 

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі компоненттері мақсаттар, 
шешімдер қабылдау және жоспарлау үдерісінің негізгі кезеңдері болып 
табылады. 

Бірінші және, мүмкін, ең маңызды жоспарланған шешім-бұл ұйым үшін 
мақсаттарды таңдау - оның миссиясы және оның орындалуын қамтамасыз 
ететін нақты мақсаттар. 

Ұйымның басты мақсаты-оның миссиясын жүзеге асыру, яғни оның 
өмір сүруінің мәні. Миссия ресми түрде тұжырымдалуы керек және ол 
туралы ұйым қызметкерлеріне хабарлануы керек. Миссия менеджерлер өз 
шешімдерін негіздейтін нұсқаулық ретінде қызмет етеді. Тым тар мақсатты 
таңдау басшылықтың шешім қабылдау кезінде балама табу мүмкіндігін 
тарылтуы мүмкін. Тым кең миссияны таңдау ұйымның жетістігіне нұқсан 
келтіруі мүмкін. 

Мақсаттар нақты және өлшенетін, уақытқа бағдарланған, ұзақ мерзімді 
немесе қысқа мерзімді, қол жетімді және Кросс-қолдау болуы керек. 
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даму циклінің кезеңіне сәйкес сіз келесі негізгі стратегиялардың бірін таңдай 
аласыз: 
 - өсу стратегиясы-өндіріс көлемін, пайданы, капиталды ұлғайтуға 
ұмтылысты білдіретін кәсіпорынның негізгі стратегиясы, яғни Даму 
стратегиясы. Бұл стратегияны қорлайтын стратегия ретінде де анықтауға 
болады; 

 - тұрақтандыру стратегиясы-сату мен кірістің тұрақсыз жағдайында 
кәсіпорын қызметінің стратегиясы. Бұл стратегия сатылымдар мен 
кірістердің ауытқуының мүмкін болатын ерте сатысында тұрақтандыруға қол 
жеткізуге, содан кейін өсу стратегиясына көшуге бағытталған. Тұрақтандыру 
стратегиясы қорлайтын қорғаныс болып табылады; 

 - кәсіпорынның экономикалық қызметіндегі терең дағдарыс 
жағдайында өмір сүру стратегиясы қолданылады және таза қорғаныс болып 
табылады; 
 - маркетинг стратегиясы немесе стратегиялық маркетинг стратегиялық 
жоспарлауды жүзеге асырудың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрін қорытындылай келе, кәсіпорынды 
басқару жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың рөлі мен маңызы туралы 
келесі қорытынды жасауға болады: 

Стратегиялық жоспарлау-бұл ұйым үшін мақсаттарды таңдау және 
оларға жету үшін не істеу керектігі туралы шешім қабылдау үдерісі. 

Стратегиялық жоспарлау барлық басқару шешімдерінің негізін 
қамтамасыз етеді. 

Стратегиялық жоспарлар жеке позициядан емес, жалпы компаниядан 
жасалуы керек. 

Ресми жоспарлау мен ұйымның жетістігі арасында тұрақты оң 
байланыс бар. 

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі компоненттері мақсаттар, 
шешімдер қабылдау және жоспарлау үдерісінің негізгі кезеңдері болып 
табылады. 

Бірінші және, мүмкін, ең маңызды жоспарланған шешім-бұл ұйым үшін 
мақсаттарды таңдау - оның миссиясы және оның орындалуын қамтамасыз 
ететін нақты мақсаттар. 

Ұйымның басты мақсаты-оның миссиясын жүзеге асыру, яғни оның 
өмір сүруінің мәні. Миссия ресми түрде тұжырымдалуы керек және ол 
туралы ұйым қызметкерлеріне хабарлануы керек. Миссия менеджерлер өз 
шешімдерін негіздейтін нұсқаулық ретінде қызмет етеді. Тым тар мақсатты 
таңдау басшылықтың шешім қабылдау кезінде балама табу мүмкіндігін 
тарылтуы мүмкін. Тым кең миссияны таңдау ұйымның жетістігіне нұқсан 
келтіруі мүмкін. 

Мақсаттар нақты және өлшенетін, уақытқа бағдарланған, ұзақ мерзімді 
немесе қысқа мерзімді, қол жетімді және Кросс-қолдау болуы керек. 

  
 

Жоғары басшылық ұстанатын құндылықтар мен жалпы корпоративті 
мақсаттар арасындағы байланыс маңызды. Көшбасшылық құндылықтар 
ұйымның мақсаттарында көрінеді. 

Сыртқы ортаны талдау-бұл менеджмент сыртқы ортадағы өзгерістерді 
бағалайтын және ұйымның мақсаттарына жетуге көмектесетін немесе 
қиындататын сыртқы мүмкіндіктер мен қауіптерді зерттейтін үдеріс. 

Менеджмент жоспарлауды тиімді жүзеге асыру үшін ұйымның ішкі 
күшті және әлсіз жақтарын анықтауы керек. Басқарушылық тексеру-бұл 
ұйымның функционалды аймақтарын әдістемелік бағалау. 

Ұйымның төрт стратегиялық баламасы бар-шектеулі өсу, өсу, қысқарту 
және осы нұсқалардың үйлесімі. 

Басшылық сыртқы мүмкіндіктер мен қауіптерді, ішкі күшті және әлсіз 
жақтарды талдағаннан кейін стратегияны таңдайды және оның барлық 
баламалары мен нұсқаларын бағалайды. 

Жобалар мен даму бағдарламаларын кешенді құру, клиенттердің 
әртүрлі санаттарымен жұмыс істеу, өнім желісін оңтайландыру, өзінің 
бірегейлігін, өзінің бәсекелестік артықшылықтарын іздеу және дамыту, 
қазіргі және ықтимал қауіптер мен тәуекелдер бойынша өтемдік іс – 
шараларды енгізу, бәсекелестік ортаның тұрақты мониторингі-бұл дамуда 
күрт сапалы секіріс жасауға және басқарудың негізгі функцияларының бірі 
Стратегиялық жоспарлау болуы тиіс заманауи озық бәсекеге қабілетті 
агробизнесті қалыптастыруға мүмкіндік беретін нақты артықшылықтар. 

Кәсіпорында Стратегиялық жоспарлау және басқару жүйесін құру мен 
қолданудың тиімділігі көбінесе Стратегиялық жоспарлау модельі н дұрыс 
таңдауға және оны белгілі бір кәсіпорынның жағдайларына бейімдеуге 
байланысты. 

Стратегиялық басқару ұйымның стратегияны әзірлеу және іске асыру 
жөніндегі іс-қимылдарының дәйектілігін айқындайтын үдерісті білдіреді. 
Оған мақсат қою, стратегия әзірлеу, ұйымға алға қойылған міндеттерге қол 
жеткізуге мүмкіндік беретін сыртқы ортамен қарым-қатынасты сақтау үшін 
қажетті ресурстарды анықтау кіреді. 

Стратегиялық басқаруды өзара байланысты бес басқару мәселесінің 
динамикалық жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл үдерістер бір-
бірінен қисынды түрде өтеді. Алайда, тұрақты кері байланыс бар және 
сәйкесінше әр үдерістің басқаларға және олардың бүкіл жиынтығына кері 
әсері бар. Бұл стратегиялық басқару жүйесінің маңызды ерекшелігі. 
Сұлбалық түрде стратегиялық басқару құрылымы 5.3-суретте көрсетілген. 
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5.3 сурет - Стратегиялық басқару сұлбасы 

 
Экономикалық ұйымның стратегия жүйесі стратегиялық шешімдер 

қабылдаудың үш деңгейін қамтиды: 
Жалпы немесе корпоративтік. 
Жалпы деп аталатын корпоративтік стратегия тұтастай алғанда 

кәсіпорынның даму бағытын көрсетеді. Бұл деңгейде субъектінің 
экономикалық қызметінің нысандары мен түрлерінің жиынтығы туралы 
шешім қабылданады. Мұнда белгілі бір бизнесті біріктіру, сатып алу немесе 
одан шығу туралы мәселелер шешіледі. 

Іскерлік немесе бәсекеге қабілетті. 
Бизнес-жоспарларда бәсекелік іске асыру деп те аталатын іскерлік 

стратегиялар таңдалған (корпоративтік деңгейде) тауар нарығында 
бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу тәсілін сипаттайды. Бұл 
стратегия жекелеген тауарлар мен қызметтердің бәсекелестік позициясын 
жақсартуға бағытталған. Мұнда жаңа өнімдерді әзірлеу және қолданыстағы 
перспективалық емес тауарлардан бас тарту перспективалары 
қарастырылады, белгілі бір тауар нарығында немесе нарық сегментінде 
өндіріс, баға, жарнама, сату және басқа да осындай саясат ашылады. 

Функционалдық стратегиялар кәсіпорынның өндірістік бөлімшелері 
деңгейіндегі бөлімдер мен қызметтердің әрекеттерін нақтылайды. Өндіріс, 
маркетинг, қаржы, ҒЗТКЖ және қызметкерлер корпоративтік және іскерлік 
стратегияларға, яғни ұйымның миссиясы мен мақсаттарына жетудің өз 
жолын жоспарлайды. Мәселен, мысалы, өндіріс саласындағы функционалды 
стратегия өнімді ақаусыз өндіруге, Шикізат шығынын азайтуға немесе 
жабдықты әртүрлі ассортимент бірліктеріне ауыстыру жиілігін азайтуға 
бағытталуы мүмкін. 

Стратегия жүйесіндегі жалпы корпоративті дамудың түрлері үш негізгі 
түрге дейін азаяды: өсу, тұрақтылық және төмендеу. Өсу стратегиясының 
жетекші түрлері: 
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 - шикізат пен жинақтаушы бұйымдарды жеткізушілерді сатып алу 
немесе оларға бақылау орнату есебінен өсуге бағытталған стратегия; 
 - кәсіпорынның иелігіне немесе бақылауына бөлу және өткізу жүйесін 
алуды көздейтін стратегия; 
 - стратегия ұқсас өнімдер шығаратын бәсекелестердің кәсіпорындарын 
біріктіру немесе сатып алу болып табылады. 

Кейбір авторлар "Пионер", "Пионер" немесе "ерте шығу" сияқты өсу 
стратегиясының түрін ерекше атап өтеді, яғни компания нарыққа түбегейлі 
жаңа өнімді немесе қызметті ұсынады, сонымен бірге осы бизнесте немесе 
белгілі бір аймақта "бірінші қадам" артықшылығын алады. Жаңа нарықтар, 
әдетте, жаңа технологиялардың ашылуы, сатып алушылардың жаңа 
сұраныстарының пайда болуы, жаңа қаржы құралдарының пайда болуы және 
т. б. нәтижесінде пайда болады. 

Тұрақтылық стратегиясы бизнестің қазіргі бағыттарын 
шоғырландыруды және қолдауды көздейді. Бұл стратегияның нақты 
өрнектері болуы мүмкін: 
 - бәсекелестермен салыстырғанда неғұрлым төмен бағаны 
қалыптастырудағы көшбасшылық негізінде нарықтағы позицияны күшейту 
стратегиясы; 
 - сервистік қызмет көрсету, жақсартылған дизайн немесе тауардың 
өзінің жетілдірілген сипаттамалары есебінен өнімнің бірегей қасиеттерін 
жасау; 
 - кәсіпорын қызметінің нарық сегменттерінің біріне (өңірге) немесе 
тұтынушылардың ерекше тобына (жасына қарай, табыс деңгейіне қарай, 
әлеуметтік топқа қатысты) шоғырлануы. 

Қысқарту стратегиясы ұйымды қиын жағдайға әкелген ішкі немесе 
сыртқы себептерге байланысты қолданылады. Бизнесті мақсатты түрде 
қысқартудың келесі стратегиялары бар: 
 - қысқа мерзімді перспективада ең жоғарғы  кіріс алуға бағытталған" 
егін жинау"; 
 - тиімсіз өнімдерден бас тартуды білдіретін "бұрылу"; 
 - рентабельді емес өндірістерді жабуды немесе сатуды көздейтін 
"бөлімше"; 
 - бүкіл ұйымның жабылуын білдіретін" тарату". 

Осылайша, кәсіпорынның жалпы Даму стратегиясы әр түрлі деңгейдегі 
стратегиялардың жиынтығынан тұрады және кәсіпорынның миссиясы мен 
әртүрлі бағыттар мен деңгейлердің стратегиялары арасындағы байланысты, 
сондай-ақ стратегияның бизнес-инжиниринг арқылы бизнесті 
ұйымдастырушылық құру үдерістеріне әсерін қамтамасыз ететін белгілі бір 
құрылымға ие (сурет. 5.4).[13] 
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5.4 сурет - Кәсіпорын стратегиясының типтік ішкі құрылымы 

 
Тәжірибелік тапсырма 

Менеджер қызметін жоспарлаудың ситуациялық міндеттерін шешу 
Жұмыстың мақсаты-білім алушыларды ұйымды (кәсіпорынды) немесе 

оның бөлімшесін басқару бойынша өз қызметін жоспарлауға үйрету. 
Жалпы мәліметтер 
Жеке жұмысты жоспарлау 
Жеке жұмысты жоспарлау-көшбасшы жұмысының маңызды 

элементтерінің бірі. Басшының жеке жұмыс жоспары қол жеткізілуі тиіс 
мақсаттарды, сондай-ақ оларға қол жеткізу құралдарын көрсететін осы нақты 
басқару учаскесінің (объектісінің) кешенді жоспарымен тығыз байланысты 
болуы тиіс. Басқару үдерісінде өзінің жұмыс жоспарларын басқарудың бір 
(көлденең) деңгейіндегі басқа басшылармен үнемі келісу орынды. Бұл күрделі 
жоспарлардың мазмұны мен мерзімдерін дәл байланыстыруға мүмкіндік 
береді. 

Жұмысты орындау тәртібі 
Кез-келген кезеңге (апта, ай, жыл) өз жұмыс кестеңізді жасаңыз. Тест 

бойынша кез-келген басшының жұмысын бағалаңыз (немесе көшбасшы 
ретінде тиімділігіңізді бағалаңыз). 1-кестеде келтірілген төмендегі 
сұрақтарды мұқият оқып шығыңыз және оларға "иә" немесе "жоқ"деген 
нақты жауаптар беріңіз (алыңыз). 
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1-кесте. Басшы жұмысының тиімділігін бағалау бойынша сауалнама 
 

№ Сұрақтар Жауаптар 
Иә Жоқ 

1 Сіз әрқашан басқа адамдармен бірлесіп жұмыс 
істеуге тырысасыз ба? 

  

2 Сіз кездестіретін адамдардың есімдері есіңізде ме?   
3 Әрбір жақсы орындалған жұмыс үшін қол 

астындағыға (әріптеске) ризашылығыңызды 
білдіресіз бе? 

  

4 Сіз қызметкерге оның жолдастарының қатысуымен 
алғыс айтамыз ба? 

  

5 Сіз өзіңіздің бағыныштыларыңызды жеке сынайсыз 
ба? 

  

6 Үнемдей ме, сіз табу үшін адамдар жақсы?   
7 Жоғары басшыға баяндамада өз тобыңыздың жақсы 

жұмысын атап өтуге дайынсыз ба? 
  

8 Сіздің нұсқауларыңыз қуана қабылданады ма?   
9 Сіз осы немесе басқа шешім қабылдауға себеп болған 

себептерді түсіндіресіз бе? 
  

10 Сіз өзіңізге және сізге бағынышты қызметкерлерге 
жоспарлау жүргізуге уақыт қалдырасыз ба? 

  

11 Сіз басқаларды ұсыныс жасауға, бастама көтеруге 
және сынға алуға шақырасыз ба? 

  

12 Басқалар сіздің бастамаларыңызға сенім білдіре ме?   
13 Сізге бағынышты қызметкерлердің мүмкіндіктерін 

қалай тиімді пайдалануға болатынын білесіз бе? 
  

14 Сіздің қол астындағылардың не қызықтыратынын 
білгіңіз келе ме? 

  

15 Сіз мұқият тыңдаушы бола аласыз ба?   
16 Сіз оның тиімділігін арттыру үшін жұмысыңызды 

өзгертуге дайынсыз ба? 
  

17 Сіз оларға қатысты шешім қабылдамас бұрын қол 
астындағылармен кеңесесіз бе? 

  

18 Сіз жақсы жұмыс тобын құруға тырысасыз ба, атап 
айтқанда, алдағы жоспарлар туралы және олардың 
орындалуы туралы қалай ойлайсыз? 

  

19 Сізде кем дегенде бір жыл бұрын өзін-өзі жетілдіру 
жоспары бар ма? 

  

20 Қызметкерлердің біліктілігін арттырудың бір жылдық 
Жоспары бар ма, егер бар болса, ол уақыт 
талаптарына сәйкес келе ме? 

  

21 Сіз өз ойыңызды анық және түсінікті түрде білдіре 
аласыз ба? 
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22 Сіз өзіңізге және басқаларға (сіздің сайтыңызда) 
қателіктер жіберуге рұқсат бересіз бе? 

  

23 Сіз өзіңізге адалсыз ба?   
24 Сізде жаман қызметкерді жұмыстан шығарғыңыз 

келе ме? 
  

25 Сіз кем дегенде үш арнайы журналды үнемі оқып 
отырасыз ба? 

  

26 Сіз арнайы басылымдарға немесе ұйымыңыздың 
газетіне мақалалар жазасыз ба? 

  

27 Қараңыз, сіз үнемі өз денсаулығының жағдайын?   
28 Сіз қазіргімен салыстырғанда әлдеқайда қиын жұмыс 

үшін рахаттана жұмыс жасайсыз ба? 
  

29 Қиын шешімдер қабылдауға көп уақыт кетеді ме?   
30 Жұмыс тиімділігін арттыру мәселелері бойынша қол 

астындағылармен қалай сөйлесу керектігін білесіз бе? 
  

31 Жаңа жұмысшыларды таңдау кезінде қандай 
сұрақтарға назар аудару керектігін білесіз бе? 

  

32 Сіз қол астындағылардың мәселелерімен, 
сұрақтарымен және шағымдарымен қуана 
айналысасыз ба? 

  

33 Сіз бағыныштыларға қатысты белгілі бір 
қашықтықты саналы түрде сақтауға тырысасыз ба? 

  

34 Шешім қабылданғаннан кейін, сіз 
оның мазмұны туралы өкінесіз бе? 

  

 
Тапсырма 
Осы сұрақтар мен оларға жауаптардың негізінде көшбасшының мінез-

құлқындағы жағымды және жағымсыз жақтарды анықтаңыз және қорытынды 
жазыңыз. 

Көшбасшы мінез-құлқының күшті және әлсіз жақтарын талдаңыз 
(менің көшбасшы ретіндегі мінез-құлқым). 

 
Бақылау сұрақтары: 
Жетекшінің тиімді жұмысына тікелей байланысты келесі мәселелерді 

өзіңіз немесе әріптестеріңізбен талдаңыз: 
Көшбасшы тиімді жұмыс істеуі үшін еңбек қалай ұйымдастырылуы 

керек? 
Қол астындағылар тиімді басшыдан нені күтеді, яғни персонал қай 

басшыны тиімді деп санайды? 
Басшының жұмысын, оның тиімділігін ненің негізінде бағалау керек? 

  



259
  

 

22 Сіз өзіңізге және басқаларға (сіздің сайтыңызда) 
қателіктер жіберуге рұқсат бересіз бе? 

  

23 Сіз өзіңізге адалсыз ба?   
24 Сізде жаман қызметкерді жұмыстан шығарғыңыз 

келе ме? 
  

25 Сіз кем дегенде үш арнайы журналды үнемі оқып 
отырасыз ба? 

  

26 Сіз арнайы басылымдарға немесе ұйымыңыздың 
газетіне мақалалар жазасыз ба? 

  

27 Қараңыз, сіз үнемі өз денсаулығының жағдайын?   
28 Сіз қазіргімен салыстырғанда әлдеқайда қиын жұмыс 

үшін рахаттана жұмыс жасайсыз ба? 
  

29 Қиын шешімдер қабылдауға көп уақыт кетеді ме?   
30 Жұмыс тиімділігін арттыру мәселелері бойынша қол 

астындағылармен қалай сөйлесу керектігін білесіз бе? 
  

31 Жаңа жұмысшыларды таңдау кезінде қандай 
сұрақтарға назар аудару керектігін білесіз бе? 

  

32 Сіз қол астындағылардың мәселелерімен, 
сұрақтарымен және шағымдарымен қуана 
айналысасыз ба? 

  

33 Сіз бағыныштыларға қатысты белгілі бір 
қашықтықты саналы түрде сақтауға тырысасыз ба? 

  

34 Шешім қабылданғаннан кейін, сіз 
оның мазмұны туралы өкінесіз бе? 

  

 
Тапсырма 
Осы сұрақтар мен оларға жауаптардың негізінде көшбасшының мінез-

құлқындағы жағымды және жағымсыз жақтарды анықтаңыз және қорытынды 
жазыңыз. 

Көшбасшы мінез-құлқының күшті және әлсіз жақтарын талдаңыз 
(менің көшбасшы ретіндегі мінез-құлқым). 

 
Бақылау сұрақтары: 
Жетекшінің тиімді жұмысына тікелей байланысты келесі мәселелерді 

өзіңіз немесе әріптестеріңізбен талдаңыз: 
Көшбасшы тиімді жұмыс істеуі үшін еңбек қалай ұйымдастырылуы 

керек? 
Қол астындағылар тиімді басшыдан нені күтеді, яғни персонал қай 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Басқару терминін қалай түсінесіз? 
2. Басқару үдерісі қандай міндеттерді шешеді? 
3. Ұйымдастыру құрылымы дегеніміз? 
4. Бригадалық басқару құрылымының ұстанымын сипаттаңыз? 
5. Болжау дегеніміз? 
6. Стратегиялық жоспарлау дегеніміз? 
7. Агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі міндеті? 
8. Бизнес-жоспар дегеніміз? 
9. Мемлекеттік реттеу арқылы шешілетін міндеттерді сипаттаңыз? 
10.  Баға саясаты? 
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Қысқаша қорытынды 
 Осы модульде агроөнеркәсіптік кешенді басқарудың ұстанымы, 
әдістері мен функциялары қарастырылған. Агроөнеркәсіптік 
менеджменттің мәні және ұлттық экономикалық маңызы. Өндірісті 
басқарудың экономикалық әдістері сипатталған. Қоғамдық өндіріс 
тиімділігінің теориялық негіздері келтірілген. 
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Қысқаша қорытынды 
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менеджменттің мәні және ұлттық экономикалық маңызы. Өндірісті 
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КӘСІБИ ТЕРМИНДЕРДІҢ ГЛОССАРИЙІ 
 

А 
 
Автоматтандыру-іс-шаралар кешені, оның түпкі нәтижесі адамды өндірістік 
үдеріске тікелей қатысудан толық босатуды қамтамасыз ететін техникалық 
құрылғыларды құру болып табылады. 
 
Автоматты жүйе-адамның тікелей қатысуынсыз технологиялық үдерістің 
берілген тізбегінде орындалатын объект пен құрылғының өзара 
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үдерісінде бірқатар ресурстар әр өндірістік циклде толығымен өзгертіледі 
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Г 
 

Электр өндіргіші (генератор) - энергияның электрлік емес түрлері электр 
энергиясына айналатын құрылғы. 

 
Д 

 
Диод-жартылай өткізгіш элемент, 2 электрод бар электронды құрылғы, оның 
негізгі функционалды қасиеті тоқты бір бағытта беру кезінде төмен 
қарсылық және кері бағытта беру кезінде жоғары. 

 
К 

 
Өнімділікті картаға түсіру ауыл шаруашылығында белгілі бір аумақтағы 
топырақтың гетерогенділігін жоғары дәлдікпен анықтау үшін қолданылады. 
 
Конденсатор-бұл электр өрісінің заряды мен энергиясын сақтайтын 
құрылғы. 
 

И 
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Оқшаулағыштар-бұл электр тоғын іс жүзінде өткізбейтін заттар. 
 
Индукция дегеніміз-өткізгіштегі немесе шарғыдағы магнит өрісін өзгерту 
арқылы электр тоғын алу. 
 
Интегралды сұлба-бұл жартылай өткізгіш субстратта (пластина немесе 
пленка) жасалған және микросборка құрамына енген жағдайда бөлінбейтін 
корпусқа салынған немесе онсыз еркін күрделіліктің электрондық сұлбасы 
(кристалл). 
 

М 
 

Маркетинг (ағылш.Marketing "нарықтық қызмет") - ұйымдастыру 
функциясы және сатып алушыларға өнімді немесе қызметті құру, жылжыту 
және ұсыну үдерістерінің жиынтығы және олармен қарым-қатынасты ұйым 
үшін тиімді басқару. 
 
Менеджмент (ағыл.Management — басқару, басшылық, әкімшілендіру, 
дирекция, басқара, меңгере білу). 
 
Механизатор-машиналар мен механизмдерге қызмет көрсететін маман 
(әдетте ауыл шаруашылығында). 
 
Механикаландыру-адамды ауыр физикалық еңбектен босататын және одан 
өндірістік үдерісті бақылау және басқару функцияларын орындауды талап 
ететін техникалық құрылғыларды құруға бағытталған шаралар кешені. 
 
Мехатроника-дәл механика түйіндерін электронды, электротехникалық 
және компьютерлік компоненттермен синергетикалық біріктіруге 
негізделген, олардың функционалды қозғалыстарын интеллектуалды 
басқарумен сапалы жаңа механизмдерді, машиналар мен жүйелерді жобалау 
мен өндіруді қамтамасыз ететін ғылым мен техниканың саласы. 
 
Модуль-бұл техникалық құрылғыда тәуелсіз функцияны орындайтын 
күрделі түйін, сонымен қатар белгілі бір жүйенің, ұйымның салыстырмалы 
түрде тәуелсіз бөлігі. 
 
Мультиметр-бұл кернеуді, тоқты, қарсылықты, сыйымдылықты өлшеуге, 
сондай-ақ диодты тесуге және өткізгіштің тұтастығын тексеруге арналған 
әмбебап құрылғы. 
 

Н 
Кернеу-бұл полюстердегі әртүрлі электрондарды туралау үдерісі. 
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Кернеу-бұл полюстердегі әртүрлі электрондарды туралау үдерісі. 

  
 

 
О 

 
Осциллограф-бұл электр кернеуі түрінде жылдам, мерзімді  қайталанатын 
үдерістерді өлшеуге және көрсетуге мүмкіндік беретін аналогтық өлшеу 
құралы. 
 
Ұйымдастырушылық құрылым-бұл негізгі, қосымша және қызмет көрсету 
мақсатындағы бөлімшелердің жиынтығы. 
 

П 
 
Тоқ тығыздығы-бұл өткізгіштің көлденең қимасының әр шаршы 
миллиметрінен өтетін тоқ. 
 
Өткізгіш-электр тоғын жақсы өткізетін зат, орта, материал. 
 
Прототиптеу-құрылымның физикалық прототипін алу үшін физикалық 
модельдеу әдісі, мысалы, бөлшектер (физикалық объект). 
 

Р 
 
Реле (фр.relais)  - оған сыртқы физикалық құбылыстар әсер еткен кезде шығу 
шамасы мәндерінің соңғы санын үдемелі түрде алатын автоматты 
құрылғылардың элементі. 

 
С 

 
Өзін - өзі индукциялау - бұл тізбек арқылы өтетін тоқ өзгерген кезде 
өткізгіш тізбектегі индукцияның ЭҚК пайда болу құбылысы. 
 
Күш-бұл басқа денелерден немесе өрістерден берілген Денеге әсер ету 
өлшемі болып табылатын физикалық векторлық шама. 
 
Тоқ күші дегеніміз-өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бір секундта өтетін 
электрондардың саны тоқ күші деп аталады. 
 
Жер серіктік навигациялық жүйе-жер үсті, су және әуе объектілері үшін 
орналасқан жерді (географиялық координаталар  мен биіктікті), сондай-ақ 
қозғалыс шарқы өлшемдерін (қозғалыс жылдамдығы мен бағыты және т.б.) 
айқындауға арналған жер үсті және ғарыш жабдығының жиынтығынан 
тұратын кешенді жүйе. 

Т. 
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Транзистор-бұл жартылай өткізгіш материалдың электронды компоненті, 
әдетте үш шығысы бар, кішкентай кіріс ескерту дабылынан Шығыс 
тізбегіндегі маңызды тоқты басқаруға қабілетті, оны электр ескерту 
дабылдарын күшейту, құру, ауыстыру және түрлендіру үшін пайдалануға 
мүмкіндік береді. 
 
Трилатерация (лат. Trilaterus – үш жақты) - жергілікті жерде жапсарлас 
үшбұрыштар жүйесін құру жолымен геодезиялық пункттердің жағдайын 
анықтау әдісі, онда олардың жақтарының ұзындығы өлшенеді. 

 
У 

 
Басқару-бұл өнім өндіру, қызмет көрсету үдерісінде еңбек ұжымдары мен 
жекелеген қызметкерлердің қызметін ұйымдастыруға және үйлестіруге 
бағытталған адамдардың еңбегі. 
 

Ф. 
 
Қаржылық жоспарлау-сыртқы жағдайларға байланысты қолда бар қаржы 
ресурстарымен оларға қол жеткізудің нақтылығы бойынша мақсаттарды 
таңдау және ағымдағы қаржылық жай-күйді ескеретін кірістер мен 
шығыстарды қалыптастыру жоспарларын жасауда және олардың 
орындалуын бақылауда көрініс табады. 
 
Қаржы ресурстары-бұл кірістер, жинақтар мен капитал арқылы да, әр түрлі 
түсімдер есебінен де қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті 
активтерді қалыптастыру үшін мемлекет, кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер 
иелігіндегі барлық ақша қаражатының жиынтығы. 
 
Фотодиодтар-бұл ішкі фотоэффектке негізделген және бір жақты өткізгіштік 
өткізгіштігін қолданатын жартылай өткізгіш құрылғылар. 
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Ц 
 
Цифрлық карта (ЦК) — машина тасымалдаушысында белгіленген кодтарда 
жазылған, карта үшін қабылданған проекцияда, графикада, координаталар  
мен биіктіктер жүйесінде картография заңдарының базасында 
қалыптастырылған, дәлдігі мен мазмұны бойынша белгілі бір масштабтағы 
картаға сәйкес келетін жергілікті жердің цифрлық модельі . 
 

Э 
 
Электр энергиясы-бұл жылу, жарық, механикалық және химиялық энергия 
сияқты энергияның басқа түрлеріне қатысты энергияның бір түрі. 
 
Электр тоғы-бұл бос электрондардың бағытталған қозғалысы. 
 
Электрлік кедергі-бұл өткізгіштегі электрондардың қозғалысына кедергі. 
 
Электр сұлбасы электр қондырғыларының жұмыс істеу қағидатын түсінуге 
мүмкіндік беретін шартты графикалық белгілерді қолдана отырып жасалған 
электр компоненттері мен олардың қосылыстарының жеңілдетілген визуалды 
бейнесі деп аталады. 
 
Электролит-бұл ерітінділер мен балқымаларда болатын иондарға ыдырауға 
немесе қатты электролиттердің кристалдық торларындағы иондардың 
қозғалысына байланысты электр тоғын өткізетін зат. 
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Қысқартылған терминдер тізімі 
AC - айнымалы тоқ 
DC-Тұрақты тоқ 
GPS-Global позициялау жүйесі, жаһандық позициялау жүйесі 
NTC кедергісі- теріс температура коэффициенті бар өткізгіш (өткізгіштің 
температурасы жоғарылаған сайын өткізгіштік жоғарылайды және 
температура төмендеген сайын төмендейді) 
SA-Selective Availability, таңдамалы қол жетімділік 
Батарея-қайта зарядталатын батарея 
АӨК-агроөнеркәсіптік кешен 
АӨМ-агроөнеркәсіптік менеджмент 
АБЖ-автоматтандырылған басқару жүйесі 
АСТ-Аналогты-сандық түрлендіргіш 
ҚБ-қоректендіру блогы 
ЖПЖ-жылдам прототиптеу және жасау 
ВАС-вольт-амперлік сипаттамасы (тоқтың кернеуге графикалық түрде) 
ШМБ-шығу механикалық буыны 
ГАЖ-геоақпараттық жүйе 
ГЛОНАСС-ғаламдық навигациялық жер серіктік жүйе 
ЕО-Еуроодақ 
ИМ-Имитациялық модельдеу 
ИС-интегралдық сұлба 
ҒА-ғарыш аппараты 
КБ-конструкторлық бюро 
ПӘК-пайдалы әсер коэффициенті 
ТҚК-техникалық құралдар кешені 
ЭБЖ – электр беру желілері 
ММ-математикалық модельдеу 
МЖ-Мехатрондық жүйе 
МҚ-мехатронды құрылғы 
ҒЗИ-ғылыми-зерттеу институты 
ЖБК-жерүсті басқару кешені 
ҒӨБ-ғылыми-өндірістік бірлестік 
ОТ-орбиталық топтастыру 
КМ-кәсіби модуль 
ӨБ - Өндірістік бірлестік 
ӨР-өнеркәсіптік робот 
РҚҚ– ракетаға қарсы қорғаныс 
ЖАҚ- жарық ағынының қабылдағышы 
ӨАҮ-Өндірістік-аумақтық үйлесім 
ҚР-Қазақстан Республикасы 
ТР-тоқ релесі 
АӨШ-автоматты өлшеу жүйесі 
АБЖ-автоматты бақылау жүйесі 
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АЖЖ (CAD) - автоматтандырылған жобалау жүйесі 
АРЖ-автоматты реттеу жүйесі 
АБЖ-автоматты басқару жүйесі 
ДТМЖ-дифференциалды түзету және мониторинг жүйесі 
АБҚ - Ақпарат беру құралдары 
ДҚБЖ-дерекқорды басқару жүйесі 
КЖ-күрделі жүйе 
КСРО-Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 
АҚШ-Америка Құрама Штаттары 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
БТО-басқарудың технологиялық объектісі 
БҚ-басқару құрылғысы 
ТҚ-түйісу құрылғысы 
ФЭК-фотоэлектрондық көбейткіш 
САТ-сандық аналогты түрлендіргіш 
СК-сандық карта 
ОБҚ- орталық байланыс құрылғысы 
СББ-сандық бағдарламалық басқару 
ЭЕМ-электрондық есептеу машинасы 
ЭҚК-электр қозғаушы күш 
ЭК-электрондық карта 
КСТ-катодты сәулелік түтік (кинескоп) 
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БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

Қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған сұрақтар тізбесі  
 

1. Электр кернеуі дегеніміз не? 
2. Өткізгіштің тым жоғары тоқ тығыздығының салдары қандай? 
3. Температура көтерілген кезде суық өткізгіштің кедергісі қалай өзгереді? 
4. Қандай электрлік өлшеу құрылғылары аналогтық өлшеу құрылғылары 

деп аталады? 
5. Қандай электрлік өлшеу құрылғылары сандық өлшеу құрылғылары деп 

аталады? 
6. Кернеудің тоққа тәуелділік графигін сызыңыз. 
7. Айнымалы кернеуді өлшеу кезінде неге назар аудару керек? 
8. Тұрақты тоқты өлшеу кезінде неге назар аудару керек? 
9. Өткізгіштегі ағып жатқан тоқтың ең жоғарғы  шамасының өткізгіштің 

көлденең қимасына тәуелділігін сипаттаңыз. 
10. Аналогтық мультиметрді пайдалану кезінде қандай ережені ескеру керек? 
11. Сандық мультиметр қалай өлшенеді? 
12. Айнымалы мен тұрақты тоқтың айырмашылығы неде? 
13. Фарадей заңы дегеніміз не? 
14. Айнымалы кернеу қолданылған кезде конденсаторда жиіліктің 

жоғарылауымен қандай өзгерістер болады? 
15. Гальванизация үдерісі қалай жүреді? 
16. "Импульстік кернеу" ұғымы нені білдіреді? 
17. Оптоэлектронды араластырғыштардың міндеттері қандай? 
18. Гибридті сұлбалар қалай реттелген? 
19. Ұстаным сұлбасына не кіреді? 
20. Интегралды сұлба дегеніміз не? 
21. Жартылай өткізгіш құрылғылардың негізгі сипаттамаларын, жұмыс істеу 

қағидатын және көлемін сипаттаңыз. 
22. Номиналды өнімділік дегеніміз не? 
23. Оны басқарушы бағдарлама бар ма? 
24. Басқару құрылғыларының көрсеткіштерінің құрамына не кіреді? 
25. Модельдеу дегеніміз не? 
26. Геоақпараттық жүйелердің құрамына не кіреді? 
27. Сандық карталар қалай жасалады? 
28. Жер серіктік навигация жүйесінің жұмыс істеу қағидатын сипаттаңыз. 
29. Жер серіктік навигациялық жүйенің құрамына не кіреді? 
30. Автоматтандыру ұстанымын сипаттаңыз. 
31. Автоматтандырылған басқару жүйесі дегеніміз не? 
32. Потенциометриялық сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 
33. Индуктивті сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 
34. Термоэлектрлік сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 
35. Пьезоэлектрлік сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 
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БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

Қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған сұрақтар тізбесі  
 

1. Электр кернеуі дегеніміз не? 
2. Өткізгіштің тым жоғары тоқ тығыздығының салдары қандай? 
3. Температура көтерілген кезде суық өткізгіштің кедергісі қалай өзгереді? 
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26. Геоақпараттық жүйелердің құрамына не кіреді? 
27. Сандық карталар қалай жасалады? 
28. Жер серіктік навигация жүйесінің жұмыс істеу қағидатын сипаттаңыз. 
29. Жер серіктік навигациялық жүйенің құрамына не кіреді? 
30. Автоматтандыру ұстанымын сипаттаңыз. 
31. Автоматтандырылған басқару жүйесі дегеніміз не? 
32. Потенциометриялық сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 
33. Индуктивті сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 
34. Термоэлектрлік сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 
35. Пьезоэлектрлік сезбектердің жұмыс істеу қағидаты. 

  
 

36. Реленің жұмыс істеу қағидаты. 
37. GPS навигаторының жұмыс істеу қағидаты. 
38. Автопилоттар және оларды ауыл шаруашылығы техникаларында 

пайдалану. 
39. Параллель жүргізу жүйелерінің негізгі элементтері. 
40. Жемшөпті кесу биіктігін автоматты басқару ұстанымын сипаттаңыз. 
41. Auto TRACK электрогидравликалық клапанының мақсаты мен жұмыс 

істеу қағидаты. 
42. Жобалау құрамына не кіреді? 
43. Мехатрондық түйін қандай элементтерден тұрады? 
44. Математикалық модельдеу ұстанымын сипаттаңыз. 
45. Өндіріс тұжырымдамасының сипаттамасы. 
46. Үнемдеуге мысал келтіріңіз. 
47. Амортизация дегеніміз не? 
48. Қаржылық жоспарлау дегеніміз не? 
49. Қаржылық ресурстар дегеніміз не? 
50. Өндіріс құрылымын сипаттаңыз. 
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Қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған тест тапсырмалары 
 
1. Электр тоғы дегеніміз не? 
A. элементтердің графикалық бейнесі. 
B. бұл ЭМӨ өлшеуге арналған құрылғы. 
C. өткізгіштегі зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. 
D. зат бөлшектерінің ретсіз қозғалысы. 
E. электр кедергісін пайдалануға арналған құрылғылар жиынтығы. 
 
2. Диэлектрикпен бөлінген кез келген нысандағы екі өткізгіштен тұратын 
құрылғы 
A. электреттер 
B. көзі 
C. резисторлар 
D. реостаттар 
E. конденсатор 
 
3. Егер шам 220 В кернеуге арналған болса, 100 Вт электр шамының жіп 
кедергісін анықтаңыз. 
A. 570 Ом. 
B. 488 Ом. 
C. 523 Ом. 
D. 446 Ом. 
E. 625 Ом. 
 
4. Жұмыстың жылдамдығын сипаттайтын физикалық шама. 
A. жұмыс 
B. кернеулер 
C. қуат 
D. қарсылық 
E. дұрыс жауап жоқ. 
 
5. Электр тізбегіндегі тоқ күші 2 А, оның ұштарындағы кернеу 5 В. 
Өткізгіштің кедергісін табыңыз. 
A. 10 Ом 
B. 0,4 Ом 
C. 2,5 Ом 
D. 4 Ом 
E. 0,2 Ом 
 
6. Толық тізбек үшін Ом заңы: 
A. I= U/R 
B. U=U*I 
C. U=A/q 
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Қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған тест тапсырмалары 
 
1. Электр тоғы дегеніміз не? 
A. элементтердің графикалық бейнесі. 
B. бұл ЭМӨ өлшеуге арналған құрылғы. 
C. өткізгіштегі зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. 
D. зат бөлшектерінің ретсіз қозғалысы. 
E. электр кедергісін пайдалануға арналған құрылғылар жиынтығы. 
 
2. Диэлектрикпен бөлінген кез келген нысандағы екі өткізгіштен тұратын 
құрылғы 
A. электреттер 
B. көзі 
C. резисторлар 
D. реостаттар 
E. конденсатор 
 
3. Егер шам 220 В кернеуге арналған болса, 100 Вт электр шамының жіп 
кедергісін анықтаңыз. 
A. 570 Ом. 
B. 488 Ом. 
C. 523 Ом. 
D. 446 Ом. 
E. 625 Ом. 
 
4. Жұмыстың жылдамдығын сипаттайтын физикалық шама. 
A. жұмыс 
B. кернеулер 
C. қуат 
D. қарсылық 
E. дұрыс жауап жоқ. 
 
5. Электр тізбегіндегі тоқ күші 2 А, оның ұштарындағы кернеу 5 В. 
Өткізгіштің кедергісін табыңыз. 
A. 10 Ом 
B. 0,4 Ом 
C. 2,5 Ом 
D. 4 Ом 
E. 0,2 Ом 
 
6. Толық тізбек үшін Ом заңы: 
A. I= U/R 
B. U=U*I 
C. U=A/q 

  
 

D. I= = =…=  
E. I= E/ (R+r) 
 
7. Сыртқы электр өрісі жойылғаннан кейін поляризацияны ұзақ уақыт 
сақтайтын диэлектриктер. 
A. ферроэлектриктер 
B. Электр 
C. потенциал 
D. пьезоэлектрлік әсер 
E. Электр сыйымдылығы 
 
8. Электр тоғын өткізбейтін заттар. 
A. диэлектриктер 
B. Электр 
C. ферроэлектриктер 
D. пьезоэлектрлік әсер 
E. диод 
 
9. Төмендегі бөлшектердің қайсысында ең аз теріс заряд бар? 
A. электрон 
B. протон 
C. нейтрон 
D. антиэлектрон 
E. бейтарап 
 
10. Тізбек бөлімі...? 
A. екі түйін арасындағы тізбектің бөлігі; 
B. тізбектің жабық бөлігі; 
C. элементтердің графикалық бейнесі; 
D. екі нүкте арасындағы тізбектің бөлігі; 
E. электр кедергісін қолдануға арналған электр тізбегінің элементі. 
 
11. Отын энергиясын электр энергиясына айналдырыңыз. 
A. атом электр бекетері 
B. жылу электр бекетері 
C. механикалық электр бекетері 
D. су электр бекетері 
E. жел электр бекетері. 
 
12. Реостат тізбекте реттеу үшін қолданылады… 
A. кернеулер 
B. тоқ күші 
C. кернеу және Тоқ 
D. қарсылық 
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E. қуат 
 
13. Шарғыдан және оның ішіндегі темір өзектен тұратын құрылғы. 
A. трансформатор 
B. батарея 
C. аккумулятор 
D. реостат 
E. электромагнит 
 
14. Қате қатынасты табыңыз: 
A. 1 Ом = 1 В / 1 А 
B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл  
C. 1 Кл = 1 А * 1 с 
D. 1 А = 1 Ом / 1 В 
E. 1А = Дж / с 
 
15. Параллель қосылған кезде конденсатор.....=const 
A. кернеу 
B. заряд 
C. сыйымдылығы 
D. қарсылық 
E. ағымдағы күштер 
 
16. 250 В кернеуі бар тізбекте бірдей кернеуге арналған екі шам тізбектелген. 
Бір шам 500 Вт, ал екіншісі 25 Вт. Тізбектің кедергісін анықтаңыз. 
A. 2625 Ом. 
B. 2045 Ом. 
C. 260 Ом. 
D. 238 Ом. 
E. 450 Ом. 
 
17. Тоқ трансформаторы… 
A. импульстің ұзақтығы ондаған микросекундтарға дейін импульстің пішінін 
минималды бұрмалаумен импульстік ескерту дабылдарды түрлендіруге 
арналған трансформатор. 
B. кернеу көзінен қоректенетін трансформатор. 
C. электр желілерінде және электр энергиясын қабылдауға және пайдалануға 
арналған қондырғыларда электр энергиясын түрлендіруге арналған 
трансформатордың нұсқасы. 
D. тоқ көзінен қоректенетін трансформатор. 
E. бастапқы орамасы қайталама орамалармен электрлік байланысы жоқ 
трансформатор. 
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E. қуат 
 
13. Шарғыдан және оның ішіндегі темір өзектен тұратын құрылғы. 
A. трансформатор 
B. батарея 
C. аккумулятор 
D. реостат 
E. электромагнит 
 
14. Қате қатынасты табыңыз: 
A. 1 Ом = 1 В / 1 А 
B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл  
C. 1 Кл = 1 А * 1 с 
D. 1 А = 1 Ом / 1 В 
E. 1А = Дж / с 
 
15. Параллель қосылған кезде конденсатор.....=const 
A. кернеу 
B. заряд 
C. сыйымдылығы 
D. қарсылық 
E. ағымдағы күштер 
 
16. 250 В кернеуі бар тізбекте бірдей кернеуге арналған екі шам тізбектелген. 
Бір шам 500 Вт, ал екіншісі 25 Вт. Тізбектің кедергісін анықтаңыз. 
A. 2625 Ом. 
B. 2045 Ом. 
C. 260 Ом. 
D. 238 Ом. 
E. 450 Ом. 
 
17. Тоқ трансформаторы… 
A. импульстің ұзақтығы ондаған микросекундтарға дейін импульстің пішінін 
минималды бұрмалаумен импульстік ескерту дабылдарды түрлендіруге 
арналған трансформатор. 
B. кернеу көзінен қоректенетін трансформатор. 
C. электр желілерінде және электр энергиясын қабылдауға және пайдалануға 
арналған қондырғыларда электр энергиясын түрлендіруге арналған 
трансформатордың нұсқасы. 
D. тоқ көзінен қоректенетін трансформатор. 
E. бастапқы орамасы қайталама орамалармен электрлік байланысы жоқ 
трансформатор. 
 
 

  
 

18. Электр тізбегі дегеніміз не? 
A. бұл ЭМӨ өлшеуге арналған құрылғы. 
B. элементтердің қосылуының реті мен сипатын көрсететін электр тізбегінің 
графикалық бейнесі. 
C. өткізгіштегі зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. 
D. Электр тоғының өтуіне арналған құрылғылар жиынтығы. 
E. электр кедергісін пайдалануға арналған құрылғылар жиынтығы. 
 
19. Сериялық тізбектің кедергісі: 
A.   
B.   
C.   
D.  . 
E.   
 
20. Өткізгіштегі тоқ күші… 
A. өткізгіштің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал 
B. өткізгіштің ұштарындағы кернеуге және оның кедергісіне тура 
пропорционал 
C. өткізгіштің ұштарындағы кернеуге кері пропорционал 
D. өткізгіштің ұштарындағы кернеуге және оның кедергісіне кері 
пропорционал 
E. электр заряды және өткізгіштің көлденең қимасы 
 
21. Шартты белгі  
A. резистор 
B. сақтандырғыш 
C. реостат 
D. кабель, сым, электр тізбегінің шинасы 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 

22.   Сұлбада қанша түйін мен бұтақ бар? 
A. түйін 4, бұтақ 4; 
B. түйін 2, тармақ 4; 
C. түйін 3, бұтақ 5; 
D. түйін 3, бұтақ 4; 
E. түйін 3, бұтақ 2. 
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23. Шартты графикалық белгілер көмегімен орындалған электр 
компоненттері мен олардың қосылыстарының жеңілдетілген көрнекі бейнесі 
A. Электр тізбегі 
B. Электр тізбегі   
C. Электр модульі  
D. Электр бағдарламасы 
E. интегралдық сұлба 
 
24. Басқару онда жұмыс органының қозғалысы жол ажыратқыштарының 
немесе уақытша элементтердің көмегімен реттелген ретпен жүреді 
A. циклді басқару 
B. позициялық басқару 
C. контурлық басқару 
D. біріктірілген басқару 
E. механикалық басқару 
 
25. Аспект объектілердің сипаттамаларын, қасиеттерін және байланыстарын 
анықтауға байланысты 
A. уақыт аспектісі 
B. кеңістіктік аспект 
C. тақырыптық (атрибутивті) аспект 
D. координаталық аспект 
E. өзекті аспект 
 
26. Белгіленген кодтарда ақпаратты машиналық тасымалдаушыға жазылған 
рельефтің сандық модельі. 
A. координаттық карта 
B. сандық карта 
C. топографиялық карта 
D. өріс картасы 
E. электрондық карта 
 
27. Орналасқан жерді анықтауға арналған жер үсті және ғарыш 
жабдықтарының жиынтығынан тұратын кешенді жүйе 
A. жер серіктік навигация жүйесі 
B. кіру жүйесі 
C. кабельдік жүйе 
D. координаталар  жүйесі 
E. позициялау жүйесі 
28. Өндіріс үдерісі қашан автоматтандырылған деп саналады? 
A. жартылай механикаландырылған кезде 
B. толық автоматты машиналар қолданылады 
C. тек автоматты басқару жүйесі қолданылады 
D. жүйе дискретті автоматты бақылауды қолданған кезде 
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23. Шартты графикалық белгілер көмегімен орындалған электр 
компоненттері мен олардың қосылыстарының жеңілдетілген көрнекі бейнесі 
A. Электр тізбегі 
B. Электр тізбегі   
C. Электр модульі  
D. Электр бағдарламасы 
E. интегралдық сұлба 
 
24. Басқару онда жұмыс органының қозғалысы жол ажыратқыштарының 
немесе уақытша элементтердің көмегімен реттелген ретпен жүреді 
A. циклді басқару 
B. позициялық басқару 
C. контурлық басқару 
D. біріктірілген басқару 
E. механикалық басқару 
 
25. Аспект объектілердің сипаттамаларын, қасиеттерін және байланыстарын 
анықтауға байланысты 
A. уақыт аспектісі 
B. кеңістіктік аспект 
C. тақырыптық (атрибутивті) аспект 
D. координаталық аспект 
E. өзекті аспект 
 
26. Белгіленген кодтарда ақпаратты машиналық тасымалдаушыға жазылған 
рельефтің сандық модельі. 
A. координаттық карта 
B. сандық карта 
C. топографиялық карта 
D. өріс картасы 
E. электрондық карта 
 
27. Орналасқан жерді анықтауға арналған жер үсті және ғарыш 
жабдықтарының жиынтығынан тұратын кешенді жүйе 
A. жер серіктік навигация жүйесі 
B. кіру жүйесі 
C. кабельдік жүйе 
D. координаталар  жүйесі 
E. позициялау жүйесі 
28. Өндіріс үдерісі қашан автоматтандырылған деп саналады? 
A. жартылай механикаландырылған кезде 
B. толық автоматты машиналар қолданылады 
C. тек автоматты басқару жүйесі қолданылады 
D. жүйе дискретті автоматты бақылауды қолданған кезде 

  
 

E. позициялау жүйесі қолданылады 
 
29. Автоматты басқару жүйесіне кіретін компонентті көрсетіңіз 
A. өлшеу құрылғылары 
B. қайтару құрылғылары 
C. навигациялық компонент 
D. дискретті автоматты компонент 
E. сандық карта 
 
30. Таратылған АБЖ функционалды сұлбаларының бірін көрсетіңіз 
A. Үшбұрыш 
B. сақина 
C. көп қырлы  
D. тетраэдр  
Е. диаграммалық  
 
31. Радиалды сұлбаның болмауы 
A. жұптастыру аппаратурасы күрделірек (күрделену және қымбаттау)) 
B. УС істен шығуы сақинаның жарылуына әкеледі 
C. байланыс желілерінің үлкен саны 
D. қосылған құрылғылардың шектеулі саны 
E. жұптастыру құрылғыларын қажет етеді (адаптерлер) 
 
32. Сезбектер механикалық қозғалысты электрлік ескерту дабылға 
айналдыруға арналған 
A. Потенциометриялық 
B. температура 
C. индуктивті 
D. пьезоэлектрлік 
E. фотоэлектрлік 
 
33. Потенциометриялық сезбекды орау үшін сым жиі қолданылады: 
А. рубидий 
B. манганин 
C. Палладий 
D. мыс 
E. алюминий 
34. Металл термопарларының кемшіліктері мыналарды қамтиды. 
А. рубидий 
B. манганин  
C. Палладий 
D. мыс 
E. алюминий 
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35. Түзеткіш қасиеттері бар электронды басқарылатын қосқыш. 
A. реле 
B. транзистор 
C. тиристор 
D. потенциометр 
E. диод 
 
36. Потенциометриялық сезбектің негізгі бөлігі 
A. реостат 
B. индуктор шарғысы 
C. болат өзегі 
D. дроссель 
E. термопара 
 
37. Жартылай өткізгіш термопаралардың негізгі кемшілігі 
A. Электр тоғының шағын өткізу қабілеті 
B. төмен шығыс қуаты 
C. шағын температура өлшеу диапазоны 
D. кедергілерге үлкен сезімталдық 
E. жоғары өнімділік 
 
38. Трактордың гидравликалық жүйесіне байланысты доңғалақтардың 
айналуын басқаратын құрылғылар арқылы қозғалыс траекториясына әсер 
етеді 
A. механикалық басқару құрылғылары 
B. механикалық типтегі автопилоттар 
C. гидравликалық автопилоттар 
D. электрондық түрдегі автопилоттар 
E. бұру тұтқасы гидрокүшейткіш 
 
39.Автоматты жүргізу жүйесінің негізгі элементтерінің бірі 
A. навигациялық бақылаушы 
B. басқарушы гидроцилиндр 
C. соленоидты клапан  
D. курс көрсеткіш 
E. электрондық маркер 
 
40. AutoTrac жүйесін қосу үшін келесі өлшемдерге сәйкестікті қамтамасыз 
ету қажет. 
A. TSM модульі  өшірілуі керек 
B. артқы траектория +5 болуы керек 
C. машинаның алдыңғы жылдамдығы сағатына 30 км-ден аспауы керек. 
D. гидравликалық майдың температурасы 20°C-тан жоғары болуы керек 
E. машина берілген бағыттан ауытқымауы керек 
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35. Түзеткіш қасиеттері бар электронды басқарылатын қосқыш. 
A. реле 
B. транзистор 
C. тиристор 
D. потенциометр 
E. диод 
 
36. Потенциометриялық сезбектің негізгі бөлігі 
A. реостат 
B. индуктор шарғысы 
C. болат өзегі 
D. дроссель 
E. термопара 
 
37. Жартылай өткізгіш термопаралардың негізгі кемшілігі 
A. Электр тоғының шағын өткізу қабілеті 
B. төмен шығыс қуаты 
C. шағын температура өлшеу диапазоны 
D. кедергілерге үлкен сезімталдық 
E. жоғары өнімділік 
 
38. Трактордың гидравликалық жүйесіне байланысты доңғалақтардың 
айналуын басқаратын құрылғылар арқылы қозғалыс траекториясына әсер 
етеді 
A. механикалық басқару құрылғылары 
B. механикалық типтегі автопилоттар 
C. гидравликалық автопилоттар 
D. электрондық түрдегі автопилоттар 
E. бұру тұтқасы гидрокүшейткіш 
 
39.Автоматты жүргізу жүйесінің негізгі элементтерінің бірі 
A. навигациялық бақылаушы 
B. басқарушы гидроцилиндр 
C. соленоидты клапан  
D. курс көрсеткіш 
E. электрондық маркер 
 
40. AutoTrac жүйесін қосу үшін келесі өлшемдерге сәйкестікті қамтамасыз 
ету қажет. 
A. TSM модульі  өшірілуі керек 
B. артқы траектория +5 болуы керек 
C. машинаның алдыңғы жылдамдығы сағатына 30 км-ден аспауы керек. 
D. гидравликалық майдың температурасы 20°C-тан жоғары болуы керек 
E. машина берілген бағыттан ауытқымауы керек 

  
 

41. Бақылау және мониторинг жүйелері келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік 
береді 
A. отын үнемдеу 
B. қозғалтқыш ресурсын ұлғайту 
C. Ауыл шаруашылығы техникасымен өңделген жер алқаптарын есепке алу; 
D. қуатты арттыру 
E. операторға жүктемені азайту 
 
42. Осы, әлі жоқ объектінің үлгісін қабылданған нысанда жасау, түрлендіру 
және ұсыну 
A. жобалау 
B. прототиптеу 
C. модельдеу; 
D. визуализация 
E. жаңғырту 
 
43. Мехатрон түйінінің элементтерінің бірін көрсетіңіз 
A. басқару модульі  
B. GPS қабылдағыш 
C. бақылауш 
D. қозғалтқыш 
E. беріліс қорабы 
 
44. Ауыл шаруашылығында белгілі бір аумақтағы топырақтың 
гетерогенділігін жоғары дәлдікпен анықтау үшін қолданылады 
A. картаға түсіру 
B. құжаттау 
C. геокодтау 
D. навигация 
E. прототиптеу 
 
45. Өту мүмкін болмайтын өрістегі кедергінің периметрі. 
A. қамту картасы 
B. гонның аяқталу шекарасы 
C. сыртқы шекара 
D. ішкі өтетін шекара 
E. ішкі өтуге болмайтын шекара 
46. Экран картасын жасау үшін қолданылады 
A. қондырғының ені 
B. маршрут қадамы 
C. физикалық ені 
D. құжаттау 
E. түсіру ені 
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47. Математикалық модельдермен сандық эксперименттер жүргізуді 
болжайды 
A. беттік модельдеу 
B. геометриялық модельдеу 
C. математикалық модельдеу 
D. модельдеу 
E. физикалық модельдеу 
 
48. Жүйе ішіндегі элементтер мен ішкі жүйелердің орналасуы. 
A. басқару 
B. құрылымы 
C. өндіріс 
D. буын 
E. дамуы 
 
49. Кәсіпорынның мақсаттары арасындағы стратегиялық сәйкестікті құру 
және қолдау үдерісі 
A. ұйымдастырушылық нормалау 
B. Планерлер 
C. Стратегиялық жоспарлау  
D. басшының жұмысы 
E. экономикалық реттеу 
 
50. Еркін электрондардың бағытталған қозғалысы 
A. Электр тоғы 
B. реле 
C. конденсатор 
D. потенциометр 
E. транзистор 
 
51. Ішкі фотоэлектрлік эффектке негізделген және бір жақты өтпелі 
өткізгіштікті қолданатын жартылай өткізгіш құрылғы 
A. диод 
B. тиристор 
C. резистор 
D. фотодиод 
E. транзистор 
52. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы: 
A. I= U/R 
B. U=U*I 
C. U=A/q 
D. I= = =…=  
E. I= E/ (R+r) 
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47. Математикалық модельдермен сандық эксперименттер жүргізуді 
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49. Кәсіпорынның мақсаттары арасындағы стратегиялық сәйкестікті құру 
және қолдау үдерісі 
A. ұйымдастырушылық нормалау 
B. Планерлер 
C. Стратегиялық жоспарлау  
D. басшының жұмысы 
E. экономикалық реттеу 
 
50. Еркін электрондардың бағытталған қозғалысы 
A. Электр тоғы 
B. реле 
C. конденсатор 
D. потенциометр 
E. транзистор 
 
51. Ішкі фотоэлектрлік эффектке негізделген және бір жақты өтпелі 
өткізгіштікті қолданатын жартылай өткізгіш құрылғы 
A. диод 
B. тиристор 
C. резистор 
D. фотодиод 
E. транзистор 
52. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы: 
A. I= U/R 
B. U=U*I 
C. U=A/q 
D. I= = =…=  
E. I= E/ (R+r) 
 

  
 

53. Су энергиясын электр энергиясына айналдырыңыз 
A. атом электр бекетері  
B. жылу электр бекетері  
C. механикалық электр бекетері  
D. су электр бекетері 
E. жел электр бекетері 
 
54. Жел энергиясын электр энергиясына айналдырыңыз 
A. атом электр бекетері  
B. жылу электр бекетері 
C. механикалық электр бекетері 
D. су электр бекетері 
E. жел электр бекетері 
 
55. Реактордың энергиясын электр энергиясына түрлендіріңіз 
A. атом электр бекетері 
B. жылу электр бекетері 
C. механикалық электр бекетері 
D. су электр бекетері 
E. жел электр бекетері. 
 
56. Механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіріңіз 
A. атом электр бекетері 
B. жылу электр бекетері 
C. механикалық электр бекетері 
D. су электр бекетері 
E. жел электр бекетері 
 
57. Кернеуді, тоқты, кедергіні, сыйымдылықты өлшеуге, сондай-ақ диодты 
тесуге және өткізгіштің бүтіндігін тексеруге арналған әмбебап аспап 
A. ваттметр 
B. вольтметр 
C. сандық-аналогтық түрлендіргіш 
D. омметр 
E. мультиметр 
 
 
60. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің табиғи немесе 
моральдық тозуына қарай олардың құнының бөліктері бойынша өндірілетін 
өнімнің өзіндік құнына көшіру үдерісі. 
A. есептен шығару 
B. балансқа қою 
C. амортизация 
D. тозу 
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E. арзандату 

61. Шартты белгі  
A. резистор 
B. сақтандырғыш 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 

62. Шартты белгі  
A. резистор 
B. сақтандырғыш 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
63. Шартты сурет  
A. резистор 
B. конденсатор 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
64. Шартты сурет  
A. резистор 
B. сақтандырғыш 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
65. Шартты сурет  
A. амперметр 
B. сақтандырғыш 
C. вольтметр 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
66. Шартты сурет  
A. амперметр 
B. сақтандырғыш 
C. вольтметр 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
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E. арзандату 

61. Шартты белгі  
A. резистор 
B. сақтандырғыш 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 

62. Шартты белгі  
A. резистор 
B. сақтандырғыш 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
63. Шартты сурет  
A. резистор 
B. конденсатор 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
64. Шартты сурет  
A. резистор 
B. сақтандырғыш 
C. реостат 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
65. Шартты сурет  
A. амперметр 
B. сақтандырғыш 
C. вольтметр 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
66. Шартты сурет  
A. амперметр 
B. сақтандырғыш 
C. вольтметр 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 

  
 

67. Шартты сурет  
A. амперметр 
B. сақтандырғыш 
C. қуат көзі 
D. транзистор 
E. Электр энергиясын қабылдағыш 
 
68. Электр қондырғыларының жұмыс істеу қағидатын түсінуге мүмкіндік 
беретін шартты графикалық белгілерді қолдана отырып жасалған электр 
компоненттері мен олардың қосылыстарының жеңілдетілген көрнекі бейнесі 
A. Электр тізбегі 
B. Графикалық кескін 
C. сурет 
D. графикалық сызба 
E. микросұлба 
 
69. Кірістер, жинақтар мен капитал есебінен де, түсімдердің әртүрлі түрлері 
есебінен де қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру мақсатында қажетті 
активтерді қалыптастыру үшін мемлекеттің, кәсіпорындардың, ұйымдардың, 
мекемелердің иелігіндегі барлық ақша қаражатының жиынтығы 
A. қаржы 
B. банк шоты 
C. есеп айырысу шоты 
D. қаржылық жоспарлау 
E. қаржылық жастық. 
 
70. Нақты механиканың түйіндерін электронды, электротехникалық және 
компьютерлік компоненттермен синергетикалық біріктіруге негізделген, 
олардың функционалдық қозғалыстарын интеллектуалдық басқарумен 
сапалы жаңа механизмдерді, машиналар мен жүйелерді жобалау мен өндіруді 
қамтамасыз ететін ғылым мен техника саласы 
A. механика 
B. механикаландыру 
C. электроника 
D. мехатроника 
E. микроэлектроника 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Мехатроника - бұл жұмыс кәсіптерінің тізбесіндегі жаңа мамандық. 

Әдетте, жаңа мамандықтар-бұл жаңа уақыттың қажеттілігі. Олар бір жағынан 
жастардың қызығушылығын оятады, ал екінші жағынан – жаңалық.  

Мехатрониктің жұмысы, жоғарыда айтылғандай, машиналарды, 
сондай-ақ оларды пайдалану үдерісінде компьютерленген басқарумен 
жабдықталған жабдықтарды пайдаланумен байланысты жаңа қызмет саласы 
болып табылады. Мехатроника мамандығын алу үшін механика, 
электроника, микроүдерістерге негізделген техника, автоматика салаларында 
білім қажет. Сонымен қатар, жалпы машиналардың да, олардың жеке 
агрегаттарының да қозғалысын жеке жабдық түрінде компьютерлік реттеу 
саласына қатысты білім алу қажет. 

Мехатроника біліктілігі-бұл бірнеше мамандықтардың кешені, олардың 
әрқайсысында жоғары білікті жұмысшы деңгейінде: 

- паспорттық шарқы өлшемдері бар мехатрондық жүйелердің өзекті 
жағдайын анықтай отырып, қандай да бір технологиялық үдерістерді 
техникалық сүйемелдеу үшін; 

- басқарудың автоматтандырылған жүйесін таңдау және реттеуді 
жүзеге асыру, сондай-ақ олар үшін қарапайым бағдарламаларды қалай құру 
керектігін білу; 

- мехатронды диагностикалау мен жөндеуді жүзеге асыру  тестілеу 
және баптау бағдарламалары және басқа да, соның ішінде монтаждау 
жұмыстары арқылы жүйелер. 

Осыдан, тіпті еркін тізімнен, мехатроника мамандығында Нұсқаулық 
көптеген байланысты мамандықтарды, білімді де, тәжірибелік дағдыларды да 
немесе интеграцияланған кәсіби білім беруді қажет ететінін көруге болады. 
Кәсіби жұмысшы кадрлардың тапсырыс берушілері, әдетте, машина жасау 
зауыттары мен компаниялары, сондай-ақ өндіріс пен агроөнеркәсіптік 
кешеннің басқа салалары, сондай-ақ компьютерлік салындысы бар ауыл 
шаруашылығы техникаларын өндіру болып табылады. Міне, сондықтан 
мехатроника қазіргі заманғы өндіріске қызығушылық танытатын жаңа 
мамандық болып табылады. 

Мехатроник оқу үдерісі аяқталғаннан кейін білім алушылардың: 
- өзінің еңбек міндеттерін орындау шеңберінде басқа адамдармен 

бірлесіп жұмыс істейді және олармен кәсіби коммуникацияны жүзеге 
асырады, 

- мехатроника жүйелерінде жұмыстарды орындауға қатысты 
техникалық реттегіштер мен ережелерді пайдаланады, 

- техникалық және өндірістік көрсеткіштерді ескере отырып, негізгі 
есептеулер жүргізіңіз, бұл үшін кестелер мен формулаларды қолданыңыз, 

- жұмыстарды ұйымдастыру және орындау кезінде Эргономика 
аспектілерін, сондай-ақ экономикалық, экологиялық және қоғамдық 
аспектілерді сақтайды, 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Мехатроника - бұл жұмыс кәсіптерінің тізбесіндегі жаңа мамандық. 

Әдетте, жаңа мамандықтар-бұл жаңа уақыттың қажеттілігі. Олар бір жағынан 
жастардың қызығушылығын оятады, ал екінші жағынан – жаңалық.  

Мехатрониктің жұмысы, жоғарыда айтылғандай, машиналарды, 
сондай-ақ оларды пайдалану үдерісінде компьютерленген басқарумен 
жабдықталған жабдықтарды пайдаланумен байланысты жаңа қызмет саласы 
болып табылады. Мехатроника мамандығын алу үшін механика, 
электроника, микроүдерістерге негізделген техника, автоматика салаларында 
білім қажет. Сонымен қатар, жалпы машиналардың да, олардың жеке 
агрегаттарының да қозғалысын жеке жабдық түрінде компьютерлік реттеу 
саласына қатысты білім алу қажет. 

Мехатроника біліктілігі-бұл бірнеше мамандықтардың кешені, олардың 
әрқайсысында жоғары білікті жұмысшы деңгейінде: 

- паспорттық шарқы өлшемдері бар мехатрондық жүйелердің өзекті 
жағдайын анықтай отырып, қандай да бір технологиялық үдерістерді 
техникалық сүйемелдеу үшін; 

- басқарудың автоматтандырылған жүйесін таңдау және реттеуді 
жүзеге асыру, сондай-ақ олар үшін қарапайым бағдарламаларды қалай құру 
керектігін білу; 

- мехатронды диагностикалау мен жөндеуді жүзеге асыру  тестілеу 
және баптау бағдарламалары және басқа да, соның ішінде монтаждау 
жұмыстары арқылы жүйелер. 

Осыдан, тіпті еркін тізімнен, мехатроника мамандығында Нұсқаулық 
көптеген байланысты мамандықтарды, білімді де, тәжірибелік дағдыларды да 
немесе интеграцияланған кәсіби білім беруді қажет ететінін көруге болады. 
Кәсіби жұмысшы кадрлардың тапсырыс берушілері, әдетте, машина жасау 
зауыттары мен компаниялары, сондай-ақ өндіріс пен агроөнеркәсіптік 
кешеннің басқа салалары, сондай-ақ компьютерлік салындысы бар ауыл 
шаруашылығы техникаларын өндіру болып табылады. Міне, сондықтан 
мехатроника қазіргі заманғы өндіріске қызығушылық танытатын жаңа 
мамандық болып табылады. 

Мехатроник оқу үдерісі аяқталғаннан кейін білім алушылардың: 
- өзінің еңбек міндеттерін орындау шеңберінде басқа адамдармен 

бірлесіп жұмыс істейді және олармен кәсіби коммуникацияны жүзеге 
асырады, 

- мехатроника жүйелерінде жұмыстарды орындауға қатысты 
техникалық реттегіштер мен ережелерді пайдаланады, 

- техникалық және өндірістік көрсеткіштерді ескере отырып, негізгі 
есептеулер жүргізіңіз, бұл үшін кестелер мен формулаларды қолданыңыз, 

- жұмыстарды ұйымдастыру және орындау кезінде Эргономика 
аспектілерін, сондай-ақ экономикалық, экологиялық және қоғамдық 
аспектілерді сақтайды, 

  
 

- тиісті материалдарды пайдалану, жұмыстарды саналы және жауапты 
орындау және қоршаған ортаны қорғау ережелерін есепке алу арқылы жұмыс 
үдерістерінің қоршаған ортаға зиянды әсерін азайтады, 

- техникалық күтім мен қызмет көрсету жөніндегі нұсқамаларды 
орындау арқылы құрылғылар мен жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз етеді, 

- сапа стандарттарын ұстануға және экономикалық тиімді еңбек 
өнімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін сапаға саналы көзқараспен 
қарау, 

- ақаулықтарды жою және іздеу үшін негізделген іс-қимыл әдістерін 
әзірлейді, сондай-ақ ақаулар мен қателерді диагностикалау негізінде 
сәтсіздіктерді жою үшін мүмкін қорытынды жасайды, 

-    диагностикалық жабдықты жұмыс құралы ретінде пайдаланыңыз, 
- сипаттамаларды, пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі 

нұсқаулықтарды, сондай-ақ басқа да арнайы кәсіби ақпаратты түсінеді және 
оны тапсырыс берушілер үшін түсінікті түрде ұсынады. 
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