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КІРІСПЕ

Құрал жасау дəстүрлі түрде халық шаруашылығының негізгі 
салаларының бірі болып саналады жəне оған деген қажеттілік күрт өсіп 
келеді. Бұл сала ең алдымен өнеркəсіпті, ақпаратты, басқару құрылғыларын,
автоматтандырылған басқару жүйелерін өлшеу, талдау, өңдеу жəне ұсынуды 
қамтамасыз етеді. 

Өлшеулердің күрделілігі, олардың саны жəне өлшеу ақпаратын өңдеу 
жылдамдығы есептеу техникасының қарқынды қолданылуын анықтады. 
Халық шаруашылығында компьютерлік технологиялар, бағдарламалық 
қамтамасыз ету, ықтималдық теориясы, приборлар жасау, машина жасау 
жəне қолданбалы электроника саласындағы инженерлік білімі бар білікті 
мамандарды қажет етеді.

Электронды құралдар мен құрылғылар пайдаланылмайтын өнеркəсіп 
саласын табу мүмкін емес. Техникалық бұйымдардағы электронды
тораптардың саны тұрақты түрде артып келеді. Электрониканың дамуы —
бұл электронды базаның үздіксіз жетілуі жəне дамуы. Интегралдық
технологиялардың пайда болуы жəне енгізілуі, күшейткіштер,
генераторлар, өлшеу құрылғылары, басқару құрылғылары жəне т.б. тəрізді
жекелеген функционалдық тораптарды жəне тіпті, тұтас аспаптарды жəне
құрылғыларды алмастыратын, микросызбалардың жаппай шығарылуын
жасақтауға мүмкіндік берді. Электроника жəне микропроцессорлық
техника білікті маман болуға мүмкіндік беретін, білімнің жалпы
базасының қажетті компоненттері болып табылады.

Құрылғының сенімділігі мен ұзақтылығы көбіне оның бөліктері 
жасалған материалдардың сапасына байланысты болады. Қазіргі уақытта 
аспап жасауда қолданылатын материалдардың номенклатурасы бірнеше 
мыңдаған маркілерден (брендтерден) тұрады. Жаңа құрылғыларды жобалау 
кезінде жиі қарама-қайшы талаптарға сай келетін материалдарды таңдаудың 
өте қиын мəселесін шешуге тура келеді. Ерекше жағдайларда жаңа
материалдар қарастырылып, оңтайлы шешімдер жасалады. Осындай 
міндеттерді шешу үшін материалдардың құрылымы мен қасиеттері, 
материалдардың құрылымы мен қасиеттері арасындағы байланыс, 
материалдардың қажетті қасиеттерін алу əдістері, материалдар кластары, 
қоршаған орта факторларының материалдардың қасиеттеріне əсері, 
дайындамаларды алу əдістері жəне құрал бөлшектерін өңдеу туралы білім 
қажеттігі туындайды.

Құрал жасау мамандығы бойынша оқитын студенттер Мемлекеттік 
білім беру стандартымен қарастырылған əр түрлі пəндер бойынша жалпы 
инженерлік дайындықтан басқа:
- компьютерлік технологиялар, оны қолданудың əртүрлі аспектілерін;
- микропроцессорлық жəне лазерлік технологияны қолданатын ақпараттық-
өлшеу кешендерін;
- электрондық-механикалық құрылғылар мен ақпараттық-өлшеу жүйелерін 
жобалау жəне жасау технологиялары, оларды орнату жəне пайдалану;
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- заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету жəне желілік технологияларды, 
өте жақсы меңгерулері тиіс.

Оқу құралының бірінші тарауында электр техникалық материалдардың 
негізгі топтары, яғни, өткізгіштер, диэлектриктер, жартылай өткізгіштер жəне 
магнитті материалдар туралы айтылады. Электр техникалық материалдардың 
əр тобы үшін электр магниттік өріспен əрекеттесу кезінде материалдарда 
пайда болатын құбылыстардың физикалық мəні, материалдардың негізгі 
электрофизикалық сипаттамалары жəне оларға əр түрлі факторлардың əсері 
жəне олардың электр техникада, электронды құрылғыларда, автоматика 
элементтері мен құрылғыларында қолданылуы қысқаша қарастырылады.

Екінші тарауда автоматтандыру сұлбаларының жіктелуі, сұлба 
элементтерінің шартты-графикалық жəне əріптік белгілеулері туралы 
баяндалады.

Үшінші тарауда энергия үнемдеу режимінде үздіксіз электрмен 
қоректендіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ қоректендіру жүйелерінің жұмысы 
қарастырылады.

Оқу құралының төртінші тарауында бақылау-өлшеуіш құралдар, 
заманауи өнеркəсіптік кəсіпорындарда монтаждау, іске қосу мен ретке 
келтіру, жөндеу жұмыстарын жүргізу сұрақтары қарастырылады.

Бесінші тарауда робототехникалық жүйелер жəне олардың 
компьютерлендіру платформаларын баптау, мобильді роботтарды 
бағдарламалау мəселелері баяндалады.

Алтыншы тарауда жөнделетін өлшеу құралдарының, метрологиялық 
бақылауды жəне қадағалауды ұйымдастыру жұмыстарының қойылатын 
техникалық талаптарға сəйкестігі туралы ақпарат беріледі. 

Жетінші тарау электрмен жабдықтау бойынша орындалған 
жұмыстардың сапасын бақылауды анықтау, электр сымдарының қимасына, 
өткізгіш пен оқшаулау жасалған материалға қойылатын негізгі талаптар, 
сенімді қосылыстар мен қосылыстардың принциптері мен əдістері, 
өткізгіштердің сапасын бақылау əдістерін қамтиды.
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1 ТАРАУ. ҚҰРАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ЖҰМЫСЫНА 
АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАРДЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

         Бұл тарау өндірістік үдерістерді автоматтандыру мен жұмыстарды 
орындау үшін материалдарды таңдау кезінде пайдаланылатын электр
техникалық материалдардың құрылымын, жіктелуін жəне қасиеттерін  
пайдалануға қажетті білімді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Бұл тарау 
білім алушыларға электр техникалық материалдардың құрылымын, олардың 
электрлік, магниттік, жылу, механикалық жəне физика-химиялық қасиеттерін 
анықтауға жəне сипаттауға; электр техникалық материалдарды қолдану 
салалары мен алу тəсілдерін білуге жəне оларды қасиеттеріне қарай жіктеуге 
мүмкіндік береді.

1.1. Электрлік материалдардың құрылымы мен жіктелуі

Электр магниттік өріске қатысты алғында ерекше қасиеттерге ие 
материалдарды электр техникалық материалдар деп атайды. Оларға 
өткізгіштер, диэлектриктер, жартылай өткізгіштер жəне магниттік 
материалдар жатады.

Өткізгіштер дегеніміз электрлік өткізгіштігі өте жоғары материалдар 
болып табылады. Олар қолданылуына сəйкес жоғары өткізгіштігі бар 
материалдар (əртүрлі қолданыстағы сымдар, ток өткізгіш бөліктер, электрлік 
түйіспелер) жəне жоғары кедергілі материалдар (резисторлар мен 
қыздырғыш элементтер) болып бөлінеді.

Диэлектриктер - бұл полярлануға қабілетті жəне электр статикалық 
өрісті сақтай алатын материалдар. Қолданылуы бойынша пассивті 
диэлектриктер (электр оқшаулағыштық) жəне белсенді диэлектриктер 
(феррооэлектрлік, пьезоэлектрлік жəне т.б.) болып бөлінеді жəне олардың 
қасиеттерін сыртқы энергетикалық əсермен басқаруға болады.

Жартылай өткізгіштер - бұл электр өткізгіштігі қоспалардың 
концентрациясы мен түріне, құрылымдық ақауларға жəне сыртқы 
энергетикалық əсерлерге (температура, электр магниттік өрістер, 
жарықтандыру жəне т.б.) тəуелділігі өте күшті болатын материалдар.

Магниттік материалдар сыртқы магнит өрісінде жақсы магниттеледі. 
Құрылымына байланысты магниттелу процесінің ерекшеліктері бойынша 
олар ферромагниттер мен ферримагниттер (ферриттер) болып бөлінеді. 
Сондай-ақ, жұмсақ магнитті жəне қатты магнитті материалдар болып 
бөлінеді. Магниттік жұмсақ материалдар оңай қалпына келеді. Олар 
трансформаторлардың жəне электр машиналарының магниттік өзекшелері, 
реле жəне т.б үшін қолданылады. Магниттік қатты материалдардың магнит 
энергиясының қоры үлкен болғандықтан тез қалпына келмейді, сондықтан 
олар тұрақты магниттер мен ақпаратты жазуға жəне сақтауға арналған 
құрылғылар жасау үшін қолданылады.
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Өткізгіштер, жартылай өткізгіштер жəне диэлектриктер арасындағы 
айырмашылықты қатты денелердің теориясының энергетикалық 
диаграммаларын қолдана отырып, анық көрсетуге болады.

Энергетикалық деңгейлердік орналасу сұлбасы 1.1-суретте көрсетілген.

1.1-сурет. 1 - атомның қалыпты энергиялық деңгейі; 2 - электрондармен 
толтырылған аймақ; 3 - атомның қозған күйінің деңгейлері; 4 - еркін аймақ; 
5 - тыйым салынған аймақ.

Әр түрлі заттардың эмиссиялық спектрлерін газ тəрізді күйде зерттеу 
нəтижесі атомдар бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан кезде, əр заттың 
атомдары белгілі бір спектрлік сызықтармен сипатталатынын көрсетті. Бұл 
əртүрлі атомдар үшін белгілі бір энергетикалық күйлердің (деңгейлердің) 
болуын көрсетеді. Бұл деңгейлердің кейбіреулері атомның қалыпты, 
зерттелмеген күйіндегі электрондармен толтырылады, ал басқаларында 
атомдар сыртқы энергетикалық əсерге ұшыраған кезде (қозған күйде) 
болады. Электрондар қозған деңгейден оның энергиясы минималды деңгейге 
өткен кезде, атом артық энергия шығара отырып, тұрақты күйге көшуге 
ұмтылады. 1.1-суретте атомның энергетикалық диаграммасының деңгейлері 
көрсетілген.

Газ тəріздес затты сұйықтыққа конденсациялау, содан кейін қатты 
дененің кристалдық торын қалыптастыру кезінде белгілі бір типтегі 
атомдардың барлық электронды деңгейлері (электрондармен толтырылған 
да, толтырылмаған да) көрші атомдардың бір-біріне əсер етуінен біршама 
ығыстырылады. Осылайша, оқшауланып бөлінген атомдардың 
энергетикалық деңгейлерінен қатты денеде тұтас жолақ, яғни энергетикалық 
деңгейлер аймағы пайда болады.

1.2-сурет металл өткізгіштер, жартылай өткізгіштер жəне 
диэлектриктердің энергетикалық диаграммаларындағы (0°К температурада)  
айырмашылықты көрсетеді. Тыйым салынған аймағы соншалықты үлкен 
жəне электрлік өткізгіштігі қалыпты жағдайда байқалмайтын  дене 
диэлектрик бола алады. Жартылай өткізгіштердің тыйым салынған аймағы 
тарлау боп келеді жəне сыртқы энергетикалық əсерлер есебінен заттар боп 
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саналады. Металл өткізгіштерде электрондармен толтырылған аймақ еркін 
энергия деңгейінің аймағына жақын болады немесе тіпті онымен қабаттасып, 
жабылады. Нəтижесінде металдағы электрондар бос бола алады, өйткені олар 
өткізгішке түсірілетін электр өрісінің əлсіз күштерінің əсерінен толтырылған 
аймақтың деңгейлерінен еркін аймақтың бос емес деңгейіне ауыса алады.
Жартылай өткізгіштегі бос электрондар болмаған кезде (T = 0° K), оған 
қолданылатын электрлік потенциалдар айырымы ток тудырмайды. Егер 
тыйым салынған аймақ арқылы электрондарды тасымалдауға жеткілікті 
энергия сырттан берілсе, онда бос болған кезде электрондар жартылай 
өткізгіштің электрондық өткізгіштігін құра отырып, электр өрісінің əсерінен 
қозғала алады.

1.2-сурет. Өткізгіштердің жартылай өткізгіштер мен диэлектриктерден 
ерекшелігі

Электрон тастап кеткен толтырылған аймақта «электронды тесік» 
пайда болды, сондықтан жартылай өткізгіште электрондардың тағы бір 
«эстафеталық» қозғалысы басталып, пайда болған тесікті толтырады, ал 
электр өрісінің əсерінен тесік эквивалентті оң заряд ретінде өріске қарай 
қозғалады.

Электрондардың еркін күйге ауысу процесі қарама-қарсы құбылыспен, 
яғни электрондардың қалыпты күйге оралуымен жүреді. Нəтижесінде затта 
тепе-теңдік пайда болады, яғни еркін аймаққа өтетін электрондар саны 
қалыпты күйге оралған электрондар санына тең болады.

Температураның жоғарылауымен жартылай өткізгіштегі бос 
электрондар саны артады, ал температураның абсолютті нөлге дейін 
төмендеуі нəтижесінде бос электрондар саны нөлге дейін азаяды.

Осылайша, белгілі бір температурада диэлектрик болып табылатын зат, 
ал басқа температурада, яғни одан жоғары деңгейдегі температурада, 
өткізгіштікке ие болады, бұл жағдайда заттың сапалық өзгеруі орын алады.
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Электронды еркін күйге өткізуге немесе тесік қалыптастыру үшін 
қажет энергия тек қана жылулық қозғалыспен ғана емес, сонымен қатар 
басқа энергия көздерімен де жеткізілуі мүмкін, мысалы, материал сіңіретін 
жарық энергиясы, электрондар мен ядролық бөлшектер ағынының 
энергиясы, электр жəне магнит өрістерінің энергиясы, механикалық энергия 
жəне т.б.

Кез келген энергия түрінің əсерінен заттағы бос электрондар немесе 
тесіктер санының артуы электрлік өткізгіштіктің жоғарылауына, токтың 
көбеюіне жəне электр қозғаушы күштердің пайда болуына ықпал етеді.

Электрлік қасиеттер заттар атомдарының өзара əрекеттесу 
шарттарымен анықталады жəне берілген атомның ажырамас қасиеті болып 
табылмайды. Мысалы, алмаз түріндегі көміртегі диэлектрик боп табылады, 
ал графит түрінде ол жоғары өткізгіштікке ие болады.

Қоспалар жəне олармен байланысты кристалдық тордың ақаулары 
қатты заттардың электрлік қасиеттерінде де маңызды рөл атқарады.

Өткігіштер
Электр тогының өткізгіші ретінде қатты заттар, сұйықтықтар газдар 

пайдаланылады.  
Металдар қатты өткізгіштер болып саналады. Металдан жасалған

өткізгіш материалдарды жоғары өткізгіштікті жəне жоғары кедергілі  деп
жіктеуге болады. Өткізгіштігі жоғары металдар сымдар, кабельдер, 
трансформатор орамалары, электр машиналары жəне т.б. үшін қолданылады. 
Кедергісі жоғары металдар мен қорытпалар электр жылыту құрылғыларында, 
қыздыру лампаларында, реостаттарда, үлгілік кедергілерде жəне т.б. 
қолданылады. 

Сұйық өткізгіштерге балқытылған металдар мен əртүрлі электролиттер 
кіреді. Әдетте, балқу температурасы шамамен -39 ° C болатын сынапты 
қоспағанда, металдардың балқу температурасы жоғары болады. Сондықтан 
қалыпты температурада сұйық металл өткізгіш ретінде тек сынапты 
қолдануға болады. Басқа металдар жоғары температурада сұйық өткізгіштер 
болып табылады (мысалы, жоғары жиілікті токтармен металдарды балқыту 
кезінде).

Қатты жəне сұйық күйдегі металдар арқылы өтетін токтың өту 
механизмі бос электрондардың қозғалысына байланысты, нəтижесінде 
оларды электронды өткізгіштік немесе бірінші типтегі өткізгіштер деп 
атайды. Екінші типтегі өткізгіштер немесе электролиттер - бұл 
қышқылдардың, сілтілердің жəне тұздардың ерітінділері (негізінен сулы) 
болып табылады. Бұл өткізгіштер арқылы токтың өтуі электр зарядтарымен 
бірге молекуланың (иондардың) бөліктерінің тасымалдануымен байланысты, 
нəтижесінде электролиттің құрамы біртіндеп өзгеріп, электродтарда 
электролиз өнімдері бөлінеді.

Балқытылған күйдегі иондық кристаллдар да екінші түрдегі өткізгіштер 
болып табылады. Мысал ретінде электрмен жылытылатын тұзды 
шынықтырғыш ванналар жатады. Барлық газдар мен булар, сонымен қатар 
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металл булары да электр өрісінің төмен беріктігінде өткізгіштерге жатпайды. 
Алайда, егер өрістің беріктігі соққылы жəне фотоиондануды қамтамасыз 
ететін белгілі бір критикалық мəннен асып кетсе, онда газ электронды жəне 
иондық өткізгіштікке ие болады. Көлемдік бірліктегі электрондар мен оң 
иондардың саны бірдей жоғары иондалған газ плазма деп аталатын арнайы 
өткізгіш орта болып табылады.

Металдан жасалған өткізгіштер - электр техникасында қолданылатын 
өткізгіш материалдардың негізгі түрі.

Металдардың классикалық электронды теориясы кристалды иондық 
тордың түйіндерінен тұратын жүйе түріндегі қатты өткізгішті білдіреді, 
иондық торда ұжымдастырылған (бос) электрондардан тұратын электрондық 
газ болады. Ұжымдастырылған күйде əр металл атомынан бір-екі электрон 
бөлінеді.

Электрондар кристалдық тордың түйіндерімен соқтығысқан кезде, 
электр өрісіндегі электрондардың үдеуі кезінде жинақталған энергия 
өткізгіштің металл негізіне өтеді, нəтижесінде ол қызады. Эксперименттік 
факт ретінде металдардың жылу өткізгіштігі олардың электрлік 
өткізгіштігіне пропорционал екендігі анықталды.

Электр өрісі болмаған кезде металдардың қыздырылған жəне суық 
бөліктері арасында электрондар алмасқанда, кинетикалық энергияның 
өткізгіштің қыздырылған бөліктерінен суыққа ауысуы, яғни жылу өткізгіштік 
деп аталатын құбылыс болады. Электрлік өткізгіштік пен жылу өткізгіштік 
механизмдері электрон газының тығыздығы мен қозғалысымен 
анықталатындықтан, жоғары өткізгіштігі бар материалдар да жақсы 
жылуөткізгіштік қасиетке ие болады.

Бірқатар тəжірибелер металдардағы электрон газының гипотезасын 
растады. Оларға мыналар жатады:

1. Кейбір металл өткізгіштерден тұратын электр тізбегі арқылы электр 
тогының ұзақ уақыт берілуі кезінде бір металдың атомдарының 
екіншісіне енуі байқалмайды.

2. Металлдар жоғары температураға дейін қызған кезде, бос 
электрондардың жылу қозғалысының жылдамдығы артады, ал олардың 
жылдамдығы беттің потенциалдық кедергі күштерін жеңіп, металдан 
шығып кетуі мүмкін.

3. Жылдам қозғалатын өткізгіштің күтпеген тоқтауы кезінде электрон 
газы инерция заңына сəйкес қозғалыс бағытына қарай ығыстырылады. 
Электрондардың ығысуы тежелген өткізгіштің ұштарында 
потенциалдар айырмасының пайда болуына əкеледі, ал оларға 
қосылған өлшеу құралының шкаласы кейінге қайырылады.

4. Магнит өрісіндегі металл өткізгіштердің əрекетін зерттегенде, 
көлденең магнит өрісіне орналастырылған металл пластинадағы 
электрондардың траекториясының қисықтығы салдарынан көлденең 
электр қозғаушы күш пайда болатындығы жəне өткізгіштің электрлік 
кедергісі өзгеретіндігі анықталды.
Өткізгіш материалдардың негізгі сипаттамаларына мыналар жатады:
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1. меншікті электр өткізгіштік немесе оған кері шама – меншікті 
электрлік кедергі;

2. меншікті электрлік кедергінің температуралық коэффициенті;
3. меншікті жылу өткізгіштік;
4. түйіспелік потенциалдар айырмасы жəне термоэлектрлік қозғаушы күш 

(термо – э.қ.к.);
5. ажырау кезіндегі созылу мен қатысты алғандағы ұзару беріктігінің 

шегі.
Кеңінен тараған өткізгіштігі жоғары материалдарға мыс жəне 

алюминий жатады.
Өткізгіш материал ретінде мыстың кеңінен пайдаланылуына себеп 

болатын  артықшылықтары:
1. Меншікті кедергісі төмен (барлық металдардан тек күмістің меншікті 

кедергісі мысқа қарағанда біршама төмен);
2. Жеткілікті жоғары механикалық беріктік;
3. Коррозияға қарсы тұруы көптеген жағдайларында қанағаттанарлық 

болып саналады (мыс ауада тотығады, тіпті жоғары ылғалдылық 
жағдайында да, мысалы, темірге қарағанда баяу жүреді); мыстың 
қарқынды тотығуы тек жоғары температурада жүреді;

4. Жақсы өңделеді - мыс  парақтарға, жолақтарға оралып, қалыңдығы 
миллиметрдің мыңнан бір бөлігіне бола алатын сымға тартылады;

5. Пайканың жəне дəнекерлеудің салыстырмалы жеңілдігі.

Мыстан кейінгі екінші маңызды өткізгіш материал - алюминий. Бұл -
ақшыл күміс түстес металл, жеңіл металдар деп аталатын элементтердің ең 
маңызды өкілі, алюминий мысқа қарағанда шамамен 3,5 есе жеңіл. 
Алюминийдің сызықтық кеңеюінің температуралық коэффициенті, меншікті 
жылусыйымдылығы жəне балқу жылуы мысқа қарағанда жоғары.

Меншікті жылусыйымдылығы мен балқу жылуының жоғары 
мəндерінің салдарынан алюминийді балқу температурасына дейін қыздыру 
жəне оны балқытылған күйге көшіру мыспен салыстырғанда жылу 
мөлшерінің едəуір шығынын талап етеді, солай бола тұра алюминийдің балқу 
температурасы мысқа қарағанда төмен саналады.

Мысқа қарағанда, алюминийдің механикалық жəне электрлік 
қасиеттері төмендеу. Көлденең қимасы мен ұзындығы бірдей алюминий 
сымның электр кедергісі мысқа қарағанда 0,028: 0.0172 = 1,63 есе артық. 
Сондықтан, мыс сымымен бірдей электрлік кедергісі бар алюминий сымын 
алу үшін оның диаметрін 1,63 есе артық етіп алу қажет. Алюминий сымы 
мыстан қалың болса да, шамамен екі есе жеңіл болады.

Осыдан қарапайым экономикалық ереже туындайды: өткізгіштігі 
бірдей сымдарды өндіру үшін (яғни, басқа да бірдей шарттармен, берілетін 
электр энергиясының бірдей шығындарымен), берілген ұзындықтағы бір 
тонна алюминийдің бағасы бір тонна мыстың бағасынан екі еседен артық 
аспайтын болса ғана алюминий тиімдірек саналады.
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Қазіргі уақытта, біздің елде экономикалық ой-пікірлер тұрғысынан 
қарағанда алюминий əуелік электр жеткізу желілері үшін мысты алмастырып 
қана қоймай, сонымен қатар оқшауланған кабельдік өнімдер өндірісіне де ене 
бастады.

Диэлектрлік материалдар
Кез келген диэлектрикке электрлік кернеу қосылған кезге тəн негізгі 

процесс поляризация болып табылады, бұл құбылыс байланысқан 
зарядтардың шектеулі ығысуымен немесе диполь молекулаларының 
бағытымен түсіндіріледі.

Диэлектриктің поляризациясынан туындаған құбылыстарды 
диэлектрлік өтімділіктің мəнімен, сонымен қатар егер диэлектриктің 
поляризациясы диэлектриктің қызуын тудыратын энергияның таралуымен 
бірге жүрсе, диэлектрлік шығындар бұрышы шамасымен де бағалауға 
болады.

Техникалық диэлектрикте бос зарядтардың болуына байланысты, 
электр кернеуінің əсерінен онда үнемі шамасы аз, диэлектриктің бойымен 
жəне оның бетімен өтетін қуыстық өткізгіштік тогы пайда болады. Осы 
құбылысқа байланысты диэлектрик меншікті көлемдік өткізгіштікпен жəне 
меншікті беттік өткізгіштікпен жəне сəйкес түрде қарсы шамалар болып 
табылатын меншікті көлемдік жəне меншікті беттік кедергілермен 
сипатталады. 

Поляризацияның ерекшеліктері барлық диэлектриктерді бірнеше топқа 
бөлуге мүмкіндік береді. Кез-келген диэлектрикті белгілі бір жағдайларда 
өзіне тəн шекті мəндерден аспайтын кернеулер кезінде ғана қолдануға 
болады. Шекті мəндерден кернеу асып кеткен жағдайда диэлектриктің тесілу 
құбылысы орын алады да, оның оқшаулау қасиеттері толық жоғалады.

Материалдың электр беріктігі, яғни қолданылатын кернеуге төтеп беру 
қабілеті электр өрісінің тесіп өту кернеулігімен сипатталады. 

Электрлік оқшаулағыш материалдардың электр техникасы саласында 
алатын орны өте маңызды болып саналады. Бұл материалдар электрлік 
құрылғылардың ток жүретін бөліктерін қоршап, əртүрлі электрлік 
потенциалдарда тұрған бөліктерді бір-бірінен оқшаулап тұратын электрлік 
оқшаулама жасау үшін қолданылады. 

Электрлік оқшауламаның мақсаты - электр тогының құрылғының 
электр тізбегінде қарастырылғаннан басқа кез келген қолайсыз жолдар 
арқылы өтуінің алдын алу. Ешбір электрлік құрылғыны, тіпті ең 
қарапайымының өзін электрлік оқшаулағыш материалдарды қолданусыз 
жасау мүмкін емес. Сонымен қатар, оқшаулағыш материалдар 
конденсаторларда жұмыс істейтін диэлектриктер ретінде қолданылады.

Сонымен, белсенді диэлектриктер, яғни басқарылатын электрлік 
қасиеттері бар диэлектриктер (ферроэлектриктер, пьезоэлектриктер, 
электреттер жəне т.б.) электрлік оқшаулағыш материалдарға жатады. 
Қолданылуына орай əр түрлі жағдайларда электрлік оқшаулағыш 
материалдарға қойылатын талаптар əртүрлі болады. Электрлік оқшаулау 
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қасиеттерінен басқа, механикалық, жылу жəне басқа физика-химиялық 
қасиеттер маңызды рөл атқарады, сонымен қатар олардан қажетті бұйымдар 
жасауда материалдардың əртүрлі өңдеуден өту қабілеттілігі ескеріледі. 
Сондықтан əртүрлі жағдайларда үшін əртүрлі материалдарды таңдауға тура 
келеді.

Электрлік оқшаулағыш материалдар жалпы электр техникалық 
материалдардың ішінде үлкен орын алады, едəуір бөлігін құрайды. Қазіргі 
заманғы электр энергетикасында қолданылатын нақты электр оқшаулағыш 
материалдардың жеке түрлерінің саны мыңға жетеді.

Электр оқшаулағыш материалдарды, ең алдымен, агрегаттық күйлеріне 
байланысты оларды газ тəріздес, сұйық жəне қатты күйге бөлу жағдайларына 
байланысты бөлуге болады. Бастапқыда сұйықтық күйіндегі, оқшауламалық 
материалдарды жасау кезінде қатайып, пайдалану кезінде қатты 
оқшауламалық материалдарға айналатындарды ерекше топқа бөлуге болады 
(мысалы, лактар мен компаундтар).

Электрлік оқшаулағыш материалдардың химиялық сипатына сəйкес 
органикалық жəне бейорганикалық болып бөлінуі де үлкен практикалық 
мəнге ие. Органикалық заттар дегеніміз - көміртегі қосылыстары (С); олар 
əдетте сутегі (H), оттегі (O), азот (N) немесе басқа элементтерден тұрады. 
Басқа заттар бейорганикалық болып саналады; олардың көпшілігінде 
кремний (Si), алюминий (A1) жəне басқа металдар, оттегі жəне т.б.

Көптеген органикалық электр оқшаулағыш материалдар құнды 
механикалық қасиеттерге, майысқақтыққа, икемділікке ие; олардан 
талшықтар, пленкалар жəне басқа да пішіндегі бұйымдар жасалуы мүмкін, 
сондықтан олар өте кең қолданыс тапты. Алайда, органикалық электр 
оқшаулағыш материалдардың жылуға төзімділігі салыстырмалы түрде төмен 
болады.

Бейорганикалық электр оқшаулағыш материалдар көп жағдайда 
майысқақтық жəне икемділікке ие емес, олар жиі сынғыш болады; оларды 
өңдеу технологиясы салыстырмалы түрде күрделі. Алайда, жалпы ереже 
бойынша, бейорганикалық электр оқшаулағыш материалдар органикалық 
заттарға қарағанда жылуға төзімділігі едəуір, сондықтан олар жоғары 
температурадағы оқшаулауды қажет ететін жағдайларда сəтті қолданылады. 
Соңғы жылдары материалдар органикалық жəне бейорганикалық 
материалдар арасындағы аралық қасиеттерге ие материалдар пайда болды -
бұл элементорганикалық материалдар, олардың молекулаларында көміртек 
атомдарынан басқа, əдетте органикалық заттардың құрамына кірмейтін жəне 
бейорганикалық материалдарға көбірек тəн басқа элементтердің атомдары 
болады: Si, Al, P жəне т.б.

Оқшаулағыш материалдың рұқсат етілген жұмыс температурасының 
мəні өте маңызды практикалық мəнге ие болғандықтан, электр оқшаулағыш 
материалдар мен олардың комбинацияларын (электр машиналарының, 
аппараттардың жəне т.б. электр оқшаулау жүйелері) жылуға төзімділігі 
бойынша кластарға бөледі. 
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Электр оқшаулағыш материалдардың электр оқшаулау, сондай-ақ 
механикалық, жылулық, ылғалдық жəне басқа сипаттамалары материалдарды 
алу жəне өңдеу технологиясына, қоспалардың болуына, сынақ жағдайларына 
жəне т.б. байланысты айтарлықтай өзгереді 
Электрлік оқшаулағыш материалдар көп немесе аз шамада гигроскопиялық 
бола алады, яғни қоршаған ортадан ылғалды сіңіру қабілеті бар жəне ылғал 
өткізгіш болып табылады, яғни, су буын өздері арқылы өткізе алады.

Су меншікті кедергісі төмен бар күшті дипольді диэлектрик болып 
саналады, сондықтан қатты диэлектриктердің тесіктеріне оның енуі олардың 
электрлік қасиеттерінің күрт төмендеуіне əкеледі. Ылғалдылық əсері əсіресе 
жоғары температурада (30-40° C) орын алады. Ұқсас жағдайлар ылғалды 
тропикалық климаты бар елдерде байқалады, ал жаңбырлы маусымда олар 
электр машиналары мен құрылғыларының жұмысында қиындық туғызуы 
мүмкін. 

Ең алдымен, ауаның жоғары ылғалдылығының əсері диэлектриктердің 
беткі кедергісінде көрінеді. Полярлық қатты диэлектриктерден жасалған 
электр оқшаулағыш бөліктерінің бетін ылғалдан қорғау үшін олар сумен 
суланбайтын лактармен жабады.

Электр оқшаулағыш материалдардың ылғалдылығын анықтау берілген 
материалдың электрлік қасиеттерін сынау жағдайларын анықтау үшін өте 
маңызды.

Жартылай өткізгіштер
Меншікті кедергісі қалыпты температурада өткізгіштер мен 

диэлектриктердің меншікті кедергілерінің арасында болатын электронды 
электрөткізгіштік заттардың үлкен тобы жартылай өткізгіштерге жатқызуға 
болады.

Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі көп дəрежеде сыртқы 
энергетикалық əсерлерге, сондай-ақ əр түрлі қоспаларға, кейде жартылай 
өткізгіштің өз денесінде болатын шамалы мөлшердегі қоспаға да тəуелді 
болады. Жартылай өткізгіштердің электрлік өткізгіштігінің температура, 
жарық, электр өрісі, механикалық күштер арқылы реттелуі сəйкесінше 
терморезисторлардың (термисторлардың), фоторезисторлардың, сызықты 
емес резисторлардың (варисторлардың), тензорезисторлардың жəне т.б. 
жұмыс принциптерінің негізі болып табылады.

Жартылай өткізгіштерде электр өткізгіштіктің екі түрінің -
«электронды» (n) жəне «электронды-тесіктік» (р) болуы р-n ауысуы бар 
жартылай өткізгіштер алуға мүмкіндік береді. 

Жартылай өткізгіште р-n ауысуы пайда болған кезде, блоктаушы 
(запирающий) қабат пайда болады, бұл айнымалы ток үшін түзету əсерін 
тудырады. Екі немесе одан да көп өзара байланысқан ауысулардың болуы 
бақыланатын жүйелер - транзисторларды алуға мүмкіндік береді.

Электр техникасындағы жартылай өткізгіштердің маңызды 
қосымшалары р-n ауысуының мүмкіндіктерін пайдалануға негізделген. Бұл 
жоғары қуатты жəне төмен қуатты түзеткіштердің, күшейткіштердің жəне 
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генераторлардың əр түрін қамтиды. Жартылай өткізгіш жүйелерді əртүрлі 
энергия түрлерін электр тогының энергиясына түрлендіруде, тіпті 
қолданыстағы басқа типті түрлендіргіштермен салыстырғанда кем түспейтін, 
тіпті кей жағдайда олардан асып түсетіндей шамадағы түрлендіру 
коэффициентімен табысты қолдануға болады. 

Жартылай өткізгіштің түрлендіргіштерінің мысалдары ретінде пайдалы 
əсер коэффициенті шамамен 11% болатын «күн батареяларын» жəне 
термоэлектрлік генераторларды атауға болады.

Жартылай өткізгіштер көмегімен бірнеше ондаған градус салқындатуға 
болады. Соңғы жылдары сигналдық жарық көздерін құру үшін электронды-
тесіктік ауысудағы тұрақты токтың төменгі кернеуінде рекомбинациялық 
жарқылды қолдану ерекше маңызға ие болды. Жартылай өткізгіштердің 
жоғарыда аталған негізгі қолданыстарынан бөлек қосымша олар қыздыру 
элементтері ретінде қызмет ете алады (силитті стерженьдер), олардың 
көмегімен игнитронды түзеткіштерде катодтық дақты қоздыруға болады, 
магнит өрісінің кернеулігін өлшеуге (Холл датчиктері) болады жəне олар 
радиоактивті сəулеленудің индикаторлары жəне т.б. бола алады. 

Практикада қолданылатын жартылай өткізгіш материалдарды 
қарапайым жартылай өткізгіштерге (элементтерге), жартылай өткізгіш 
химиялық қосылыстарға жəне жартылай өткізгіш кешендерге (мысалы, 
керамикалық жартылай өткізгіштер) бөлуге болады. Соңғы кездерде шыны 
жəне сұйық жартылай өткізгіштер де зерттелуде.

Қарапайым жартылай өткізгіштердің онға жуық түрі кездеседі. 
Заманауи технологиялар үшін германий, кремний жəне селен ерекше 
маңызға ие болады. Жартылай өткізгіш химиялық қосылыстар - бұл 
периодтық кестенің əртүрлі топтарының элементтерінің қосылыстары. 

Көп фазалы жартылай өткізгіш материалдар қатарына керамикалық 
немесе басқа байланыстармен тізбектелген кремний карбидінің, графиттің 
жəне т.б. жартылай өткізгіш немесе өткізгіш фазасы бар материалдар 
жатады. Олардың ең көп тарағандары тирит, силит жəне т.б.болып табылады.
Жартылай өткізгіш материалдардан жасалған құрылғылардың бірқатар 
артықшылықтары бар; Оларға мыналар жатады:
1) ұзақ қызмет мерзімі;
2) шағын өлшемдер мен салмақ;
3) конструкцияның қарапайымдылығы мен сенімділігі, жоғары механикалық 
беріктігі (олар селкілдеуден жəне соққыдан қорықпайды);
4) электронды лампыларды алмастыратын жартылай өткізгіш құрылғыларда 
жылу тізбектері жоқ, аз қуат тұтынады жəне инерциялылығы төмен;
5) жаппай өндірісті игерген кезде олар экономикалық тұрғыдан тиімді 
болады.

Жартылай өткізгіштер тұрғысынан отандық ғылым мен технологиясы 
өзінше дами отырып, əлемдік ғылымды өзінің жетістіктері мен 
жетістіктерімен байытып, сонымен қатар шетелдік ғылым мен техниканың 
прогрессивті барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, шетелдік 
жұмыстардың практикалық нəтижелерін шығармашылық тұрғыдан игерді.
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Магниттік материалдар
Магнетизм - бұл атомдар мен молекулалар ішіндегі электр 

зарядтарының қозғалысының ерекше көрінісі, кейбір денелердің темір, 
никель жəне басқа металдардың бөлшектерін өзіне тартып, ұстап тұра 
алатындығымен ерекшеленеді. Бұл денелер магниттік денелер деп аталады.
Кез келген магниттелген дененің айналасында магнит өрісі пайда болады, ол 
магниттік күштердің əрекеті анықталатын материалдық орта болып 
табылады.

Қандай да бір денені магнит өрісіне енгізгенде, ол өріске белгілі бір 
дəрежеде əсер ететін магниттік сызықтар арқылы енеді. Бұл жағдайда əртүрлі 
материалдар магнит өрісіне əртүрлі əсер етеді. Магнит өрісі магниттелген 
денелерде электрондар атом ядросының айналасында жəне өз осінің 
айналасында қозғалғанда пайда болады. Атомдардағы электрондардың 
айналу орбиталары мен осьтері бір-біріне қатысты алғанда əр түрлі 
позицияда болуы мүмкін, сондықтан электрондар қозғалысынан болатын 
магнит өрісі əртүрлі позицияларда болады.

Магнит өрістерінің өзара орналасуына қарай оларды қосуға немесе 
азайтуға болады. Бірінші жағдайда атомның магнит өрісі немесе магниттік 
моменті болады, ал екінші жағдайда ол болмайды. Атомдарының магниттік 
моменті болмайтын немесе магниттелуі мүмкін болмайтын материалдар 
диамагниттік деп аталады.

Оларға табиғатта кездесетін заттардың абсолютті көпшілігі мен кейбір 
металдар (мыс, қорғасын, мырыш, күміс жəне басқалары) жатады. Атомдары 
белгілі бір магниттік моментке ие жəне магниттеле алатын материалдар 
парамагниттік деп аталады. Олардың құрамына алюминий, қалайы, марганец 
жəне т.б. жатады. Атомдары үлкен магниттік моментке ие жəне оңай 
магниттелетін материалдар ферромагниттік материалдар деп аталады. 
Мұндай материалдарға темір, болат, шойын, никель, кобальт, гадолиний 
жəне олардың қорытпалары жатады.

Электр тогының магнит өрісін құратын қасиеті тəжірибеде кеңінен 
қолданылады.

Соленоидтың ішіне салынған темір немесе болат өзекше соленоид 
арқылы өткен кезде магниттік қасиетке ие болады. Қатты магнитті болаттың 
өзегі, осы материалға тəн коэрцитивті күшінің мəнінің үлкен болуы 
салдарынан, ток жоғалғаннан кейін де өзінің магниттік қасиеттерін 
айтарлықтай сақтайды.

Электроника мен байланыс құрылғыларында полярланған 
электрмагниттерін жиі қолданылады, олардың өзекшесі немесе якорі, кейде 
екеуі де магнит түрінде болады.

Полярланбаған электр магниті өзінің орамасына жіберілген токтың 
бағытына қарамастан, якорьді өзіне тартады. Полярлық электрмагниттің 
жұмысы оның орамасындағы токтың бағытына байланысты болады. 
Мысалы, тікелей полярланған электр магнитінде бір бағыттағы ток оның 
өзекшесінің магнит өрісін арттырады, ал екіншісін əлсіретеді.
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Электр магниттері көтергіш жəне тежеуіш құрылғыларда, болаттан 
жасалған бөлшектерді өңдейтін станоктарда, электр машиналарында, 
релелерде жəне басқа құрылғыларда кеңінен қолданылады.

Электртехникалық  материалдардың негізгі сипаттамасы меншікті 
электр өткізгіштік - γ, сименс/м, яғни Ом заңындағы ток тығыздығы j (A/м2)
мен электр өрісінің кернеулігінің Е, (В/м) пропорционалдылық коэффициенті 
болып табылад:

                                j = γ ⋅E                                          (1.1)                                

Меншікті өткізгіштік тек материалдың қасиеттеріне тəуелді болады. 
Бұл сипаттама, əдетте, теорияда қолданылады. Іс жүзінде материалдар мен 
жүйелердің электр өткізгіштігін бағалау үшін оған кері мəн - электрлік 
кедергі - ρ, Ом·м, кеңінен қолданылады:

ρ = 1/γ                                             (1.2)                                           

Электртехникалық материалдардың негізгі топтары үшін ρ мəні 
төмендегіше болады:
• өткізгіштер - ρ <10-5 Ом • м;
• диэлектриктер - ρ> 108 (1016 дейін) Ом • м;
• жартылай өткізгіштер - ρ = 10-5 ... 108 Ом • м.

Магниттік материалдарға келетін болсақ, олардың меншікті 
өткізгіштігі (меншікті кедергісі) тұрғысынан олар өткізгіштер, жартылай 
өткізгіштер немесе диэлектриктер бола алады.

Бақылау сұрақтары:

1. Материалдың электр беріктігі, яғни қолданылатын кернеуге төтеп 
беру қабілеті немен сипатталады?

2. Электрлік оқшауламаның мақсаты неде?
3. Өткізгіштер дегеніміз не?
4. Диэлектриктер дегеніміз не?
5. Жартылай өткізгіштер дегеніміз не?
6. Магниттік материалдар дегеніміз не?

1.2. Сымдардың, шиналардың, кабельдердің мақсаты
мен қолдану саласы

Кез-келген кабельдің немесе сымның сипаттамалары олардың өткізгіш 
желілерінің қасиеттерімен жəне оларды қоршаған оқшаулаумен анықталады.

Тарам - бұл электр тогын өткізуге қабілетті металл сым. Ол екі 
маңызды сипаттамаға ие - ол сымдардың саны жəне өткізу қабілетін 
анықтайтын көлденең қима.

Сымдар саны бойынша тарамдар бір сымды (монолитті) жəне көп 
сымды болып бөлінеді. Бұл параметр тамырлардың икемділігін анықтайды-
ондағы сымдар неғұрлым көп болса, соғұрлым оңай бүгіледі. Белгілі бір 
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мақсаттар үшін сымды немесе кабельді таңдағанда бұған назар аудару керек -
егер қабырғалардағы электр сымдарын бір сымды өткізгіштер жасай алатын 
болса, онда электр құралының желілік сымын ауыстыру үшін көп сымды 
желілері бар сымдарды алу керек. Көп сымды тамырдың жеке сымдарының 
арасында оқшаулау жоқ-əдетте олар бір-біріне бұралып кетеді.

Бірсымды тарам Көпсымды тарам

Өткізгіштердің көлденең қимасы ол арқылы өтуге болатын токтың 
жалпы қуатын анықтайды. Сымның қимасы электр сымдарының өткізу 
қабілетін есептеу кезінде қолданылатын негізгі параметр болғандықтан, 
өндірушілер оны өткізгіштің оқшаулауын көрсетуі керек. Шатасуды 
болдырмау үшін бұл тең аралықта жасалады-əдетте 1 метрге дейін, ал егер 
сым жалаңаш болса, онда бөлім шығанақтың қаптамасында көрсетіледі, бірақ 
оны калиппермен немесе микрометрмен қайта тексерген жөн.

Сондай – ақ, сымдардың арзан маркаларын сатып алу кезінде абай болу 
керек - МЕМСТ өткізгіштердің тарамдарының қалыңдығына белгілі бір 
төзімділік береді, кейде өндірушілер мұны белсенді қолданады. Мысалы, 
30% рұқсаты бар сымдардың маркалары бар, егер жабдықтың дəлдігі 
мүмкіндік берсе, онда 1 мм2 орнына 0,75-0,8 мм2 қимасы бар сымдарды алуға 
болады жəне бəрі заң аясында болады.

Сондай – ақ, формадағы тарамдардың айырмашылықтары бар – олар 
негізінен дөңгелек, бірақ сымдар мен кабельдердің бірқатар түрлерінде, 
мысалы, сектор-бір жəне көп ядролы. Бұл тарамдардың жалпы орналасуын 
жақсартады жəне бүкіл өнімнің сыртқы диаметрін азайтады.

Электр сымдарын оқшаулау
Оқшаулағыш диэлектрлік қабаттың негізгі міндеті-адамды тұрғын 

үймен байланыста болудан қорғау. Сондай-ақ, оқшаулаудың болуы фаза мен 
нөл арасындағы қысқа тұйықталудан (фазалық өткізгіштің "жермен" 
байланысы) немесе басқа фазалар арасындағы қысқа тұйықталудан қорықпай 
бірнеше тарамдарды қатар орналастыруға мүмкіндік береді.

Әртүрлі мақсаттар үшін белгілі бір диэлектриктер қолданылады: 
керамикалық немесе шыны, ал икемді кабельдер мен сымдар үшін полимерлі 
– поливинилхлоридтер немесе целлулоидтар. Тұрмыстық сымдар үшін 
полимерлі оқшаулау жиі қолданылады-оның қасиеттері тарамдарды 
тұйықталудан қорғап қана қоймай, оларды механикалық зақымданудан, 
жоғары ылғалдылықтан жəне басқа да сыртқы факторлардан қорғауға
мүмкіндік береді.
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Сондай-ақ, брондалған сымдар мен кабельдер көп қабатты 
оқшаулаумен жасалады, оның ішінде қосымша өрілген немесе болат таспа 
бар. Олар тұрақсыз топырақтарда, жолдардың астына жəне ұқсас 
жағдайларда қолданылады.

Кабель мен сым арасындағы айырмашылықтар
Бірдей электр өткізгіштерді кабель, сым немесе сым деп атауға болады. 

Анықтама бойынша, электр тізбегінің екі бөлігін қосатын бір немесе бірнеше 
өткізгіш сымдар сым болып саналады.

Сондай – ақ, сыртқы қабықтың болуына байланысты кабельмен оңай 
шатастырылатын қорғалған сымдардың жеке санаты бар-олардың əр 
тамырында оқшаулау бар, ал бəрі бірге сыртынан полимерлерден немесе 
ұқсас материалдардан жасалған кембрикпен жабылады.

Тұрмыстық жағдайда жалаңаш сымдар іс жүзінде қолданылмайды –
олар электр энергиясын əуе желілері арқылы жəне адам жібермейтін басқа 
жерлерде беру үшін жиі қолданылады.

Оқшауланған сымдар күнделікті өмірде аз қолданылады-көбінесе олар 
əртүрлі электр жабдықтарының ішінде немесе электр машинасының электр 
желісінде қолданылады.

                                   
Құрылымы бойынша кабель қорғалған сымға ұқсас - бұл бір немесе 

бірнеше өткізгіш сымдар, олардың əрқайсысы оқшауланған, сонымен қатар 
полимерлерден, пластиктен немесе резеңкеден жасалған басқа оқшаулағыш 
жəне қорғаныс сыртқы қабаты.

Кабель мен сымның арасындағы басты айырмашылықты ішкі жағынан 
іздеу керек – егер сыртқы қабық тек түтік болса, онда кабель қосымша 
өткізгіш сымдар – жіптер, ленталар немесе борланған композициялар 
арасындағы кеңістікті толтырады. Бұл кабельді бүгу кезінде бір-біріне 
қатысты аздап ауыса алатын тамырлардың жабысуына жол бермейді, бұл 
оны орнатуды жəне одан əрі қызмет көрсетуді жеңілдетеді.

Сонымен қатар, брондалған кабельдер ерекшеленеді – оларда сыртқы 
оқшаулаудың бірнеше қабаты бар, олардың арасында өрілген немесе 
аударылған металл таспалар түрінде механикалық зақымданудан қорғаныс 
бар.
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Шиналар қатты оқшауланбаған өткізгіштер болып табылады, олардан 
тарату құрылғыларының құрама шиналары, аппараттар арасындағы электр 
байланысы жəне оларды құрама шиналарға қосу орындалады.

Шина материалы бірқатар талаптарды қанағаттандыруы керек: қажетті 
электр өткізгіштігін, механикалық беріктігін қамтамасыз ету, қоршаған 
ортаның химиялық əсеріне төзімді, салмағы мен құны аз. Шина материалы 
ретінде мыс, алюминий жəне болат пайдаланылуы мүмкін. Мыс шиналары 
тек ерекше жағдайларда жəне тиісті техникалық-экономикалық негіздемеде 
қолданылады. Болат шиналарды 200-300 А дейінгі жұмыс токтарында аз 
қуатты электр қондырғыларында қолдануға болады.

Экономикалық тəртіп бойынша, əдетте, əртүрлі электрлік жəне 
механикалық сипаттамалары бар алюминий шиналары мен оның 
қорытпалары қолданылады.

Шиналардың көлденең қимасының кең таралған түрі-В/Л= 1/5 1/12 
қатынасы бар тіктөртбұрыш (1.3, а сурет). Мұндай шиналар жалпақ деп
аталады. Олар қоршаған о ртаға жылуды жақсы ағызуды қамтамасыз етеді, 
өйткені олар үлкен салқындату бетіне ие. 2000а астам жұмыс тогы кезінде 
ток өткізгіштер бірнеше шинадан (Шина пакеті) жиналады. Пакет екі немесе 
үш жолақтан тұрады (1.3, б жəне в сурет). Бұл жағдайда рұқсат етілген ток 
сəйкесінше 3200 жəне 4100 А дейін артады, яғни жолақтар арасындағы 
токтың біркелкі бөлінбеуінен жəне салқындату жағдайларының нашарлауына 
байланысты жолақтар санына пропорционалды емес. Шиналар пакетінің 
кемшілігі-бұл орнатудың күрделілігі жəне жолақтардың бір-біріне 
тартылуына байланысты қысқа тұйықталу кезінде шиналардың механикалық 
тұрақтылығының төмендеуі, өйткені олар арқылы бір бағыттағы токтар өтеді. 
ҚТ кезінде жолақтардың жабылуын болдырмау үшін олардың арасына тиісті 
бекітпесі бар қашықтық төсемелер қойылады. Үлкен жұмыс токтарында 
үлкен қималы екі қорапты шиналардың құрама шиналары қолданылады (1.3, 
г сурет). Жақындық əсерінің аз əсеріне жəне жеткілікті жақсы салқындауға 
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байланысты қорап шиналарының металын пайдалану бірдей жалпы қимадағы 
тікбұрышты шиналар пакетімен салыстырғанда əлдеқайда жақсы. Есептеулер 
көрсеткендей, шиналардың үш жолақты пакеттерін қорап шиналарымен 
ауыстыру тиімді.

Кернеуі 35 кВ жəне одан жоғары қондырғыларда өткізгіштің бетіндегі 
ауаның ішінара электрлік сынуы кезінде пайда болатын тəж разрядының 
құбылысын ескеру қажет. Тікбұрышты жəне қорапты қиманың шиналары 
біркелкі емес электр өрісінің пайда болуына жəне тəждің пайда болуына 
ықпал етеді (қараңғыда айқын көрінетін күлгін жарқыл). Шиналарды
коронациялау өте жағымсыз, өйткені ауаның иондалуы оның электрлік 
беріктігін төмендетеді жəне оқшаулағыштардың қабаттасуын жəне фазалар 
арасындағы тесуді жеңілдетеді. Тəж разрядтарында озон мен азот тотықтары 
пайда болады. Озон тарату құрылғысының металл құрылымдарын қарқынды 
тотықтырады, ал азот тотықтары оқшаулау мен металдарды бұзатын сумен 
азот қышқылын құрайды.

Шиналардың көлденең қимасының ең керемет формасы-құбырлы 
шиналары бар дөңгелек сақина (1.3, д-сурет.). T қабырғасының қалыңдығы 
мен D құбырының диаметрінің арақатынасын дұрыс таңдаған кезде, жылуды 
жақсы ағызу жəне жеткілікті механикалық беріктік қамтамасыз етіледі. 
Құбырлы шинаның айналасында біркелкі электр өрісі пайда болады, бұл 
тəждің пайда болуына жол бермейді. Түтікшелі шиналар тірек өзекшелі 
немесе істікшелі оқшаулағыштарға бекітіледі, сондай-ақ аспалы 
оқшаулағыштардың гирляндаларымен тірек құрылымдарына бекітіледі. 
Ашық тарату құрылғыларындағы құбырлы шиналармен қатар, көп сымды 
икемді сымдар кеңінен қолданылады. Әдетте AC маркалы болат алюминий 
сымдары қолданылады, олардың өзегі болат мырышталған сымдардан 
бұралған, ал бірдей диаметрлі сымдардың алюминий бөлігі болат өзектің 
айналасында қатарға (ілмектерге) салынған.

1.3-сурет. Шиналардың көлденең қимасының формалары: а-тіктөртбұрыш; б-
екі жолақтан тұратын пакет; в-үш жолақтан тұратын пакет; г-қорапты 

шиналар; д-құбырлы шиналар
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Шиналарды эмаль бояумен бояу қоршаған ортаға жылу беруді біршама 
арттырады, бұл шиналарға рұқсат етілген жүктеме тогын арттыруға 
мүмкіндік береді. Электр қондырғысында персоналдың бағдарлануын 
жеңілдету үшін шиналардың түрлі-түсті бояуы қолданылады.
Тұрақты токтың тарату құрылғыларында оң полярлық шиналар қызыл, теріс -
көк түске боялады.

Айнымалы үш фазалы ток кезіндегі шиналардың түсі келесідей:
а фазасы-сары түс; в фазасы - жасыл; с фазасы - қызыл; нөлдік жұмыс N -
көгілдір; нөлдік қорғаныс N - сары жəне жасыл түстердің бойлық жолақтары.
Үш фазалы ток жүйесінің тармағы болып табылатын бір фазалы ток 
шиналары олар бөлініп шығатын тиісті шиналар ретінде боялады. Резервтік 
шиналар резервтелетін негізгі түске боялады. Егер резервтік шина кез-келген 
негізгі шинаны алмастыра алса, онда ол көлденең жолақтармен негізгі 
түстердің түстерімен боялады, олар бір-бірімен ауысады. Көп сымды икемді 
сымдар боялмайды, өйткені қыздыру температурасы өзгерген кезде олардың 
салбырауының өзгеруі бояу қабатының бұзылуына əкеледі.

Тарату құрылғыларының шиналары мен сымдарын таңдау ток өткізгіш 
бөліктердің қыздыру температурасы 70°С аспайтын максималды жұмыс тогы 
бойынша жүзеге асырылады. Ол үшін шарт орындалуы тиіс:

                                                                  (1.3)

мұндағы, Ідоп-ток өткізгіш бөлік жүктемесінің ұзақ жол берілетін тогы; Іраб. 
макс-таңдалған өткізгіштің максималды жұмыс тогы.

1.3.  Аспаптардың жеңіл жөндеуін орындау

Көптеген өнеркəсіптік кəсіпорындарда, сондай-ақ ғылыми зертханалар 
мен зерттеу орталықтарында құрылғылардың үздіксіз жұмыс істеуі ерекше 
маңызға ие. Құрылғының кез-келген істен шығуы немесе бұзылуы бірқатар 
жағымсыз оқиғаларға əкелуі мүмкін. Өлшеу құралдары кез-келген басқа 
техникалық құрылғылар сияқты тозады жəне істен шығады. Бұзылулардың 
себептері тозу, шамадан тыс жүктеме, діріл, дұрыс жұмыс істемеу жəне 
басқалар болуы мүмкін. Өлшеу құралдарының ақауларын 
диагностикалаудың күрделілігі сыртқы жағынан олар мүлдем көрінбеуі 
мүмкін: құрылғы жұмыс істейді, көрінетін зақымдары жоқ жəне тіпті кейбір 
көрсеткіштерді береді. Тек арнайы метрологиялық зертханаларда  
құрылғының жалғанғанына немесе жөнделгеніне көз жеткізуге болады жəне 
өлшеу құралдары берген мəліметтерге деген сенімді қалпына келтіру үшін не 
қажет екенін анықтауға болады: тек тазарту жəне баптау немесе олардың 
дизайнына тікелей өзгеріс енуі де мүмкін. Мұндай жағдайда техникалық 
құрылғыларға уақтылы техникалық қызмет көрсету мəселесі өзекті болып 
табылады.
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Өлшеу жəне бақылау құралдарын жарамды күйде жəне мақсаты 
бойынша қолдануға тұрақты əзірлікте ұстау негізі техникалық қызмет 
көрсету болып табылады. Дербес қолданылатын аспаптарға техникалық 
қызмет көрсетудің кезеңділігі, көлемі жəне тəртібі осы аспаптарға арналған 
пайдалану құжаттамасында, ал техникалық құрылғыларға қоса салынған 
аспаптар – осы құрылғыларға арналған пайдалану құжаттамасында 
айқындалады. Бұл ретте, егер бұл пайдалану құжаттарында көзделмесе, 
пломбаларды, таңбалар бедерлерін бұзуға жол берілмейді. Белгіленген 
ережелерге немесе ағымдағы жағдайға сəйкес техникалық қызмет көрсету 
ажыратылады. Жұмыс көлеміне байланысты регламент бойынша техникалық 
қызмет көрсету күнделікті, апта сайынғы, ай сайынғы, жартыжылдық, 
жылдық болуы мүмкін. Күн сайын тек осы күні қолданылатын құрылғыларға 
қызмет көрсетіледі.

Техникалық қызмет көрсету барысында жүргізілетін жұмыстар кешені 
келесі рəсімдерге дейін азаяды:

• тексеру, кірден сыртқы тазарту, қосылыстардың тығыздығын, бекітуді, 
оқшаулаудың жарамдылығын, құбырлардың тығыздығын сыртқы 
тексеру;

• қалыпты жұмыс қабілеттілігін, барлық функциялардың жұмыс істеуін 
тексеру, ұсақ кемшіліктерді анықтау жəне жою;

• жұмыс сұйықтықтарын ауыстыру, олардың ағуын жою;
• қозғалатын механизмдерді майлау;
• Автоматтандыру құралдарының жұмысын бақылау;
• қоректендіру көздерін, блоктау жəне қорғау функцияларын, дыбыстық 

жəне жарық сигнализациясын тексеру;
• жекелеген элементтерді күрделі емес ауыстыру жəне оларды жұмыста 

тексеру. 

Бақылау-өлшеу аспаптарының неғұрлым тəн ақауларына мыналар 
жатады: керн мен тастардың тозуы, бекіту болттарының əлсіреуі, 
жылжымалы жүйенің үйкелуі жəне кептелуі, оның тіреулерден кетуі немесе 
теңгерудің бұзылуы, жылжымалы жəне жылжымайтын жүйелер 
рамаларының немесе компенсациялық жəне қосымша резисторлардың 
сымдарының жануы, сондай-ақ корпустағы жарықтар.

Жылжымалы жүйеде жоғары үйкеліс құрылғыны сыртқы тексеру 
кезінде анықталады. Егер ол жоқ болса, онда түзеткішті əр түрлі бағытта баяу 
бұрған кезде, құрылғының көрсеткі біркелкі, кептелусіз араласады. 
Құрылғының жылжымалы бөлігінің тепе-теңдігі құрылғының əртүрлі 
бағытта көлбеуімен тексеріледі, ал көрсеткі нөлдік позициядан ауытқымауы 
керек.

Тіректердегі үйкелістің жоғарылауының немесе жылжымалы жүйенің 
кептелуінің белгісі құрылғының корпусын түрту кезінде жебенің ауытқуы 
болуы мүмкін, ал құрылғыны өшіргеннен кейін жебенің нөлдік күйге келмеуі 
серіппенің мүмкін деформациясын немесе өзек пен тастың тірек беті 
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арасындағы кішкене алшақтықты көрсетеді. Қосылған құрылғының 
жебесінің ауытқуы оның электр тізбегінде нашар байланыстың болуын 
көрсетеді. Егер құрылғыда аталған ақаулар табылса, оны бөлшектейді жəне 
жөндейді.

Техникалық қызмет көрсету процесінде анықталған өлшеу жəне 
бақылау құралдарының барлық ақаулықтары жойылуы тиіс. Табылған 
ақауларды жойғанға дейін кейінгі операцияларды орындауға тыйым 
салынады. Жөнделмеген ақаулары бар аспаптар жарамсыз болып қалады 
жəне жөндеуге жіберіледі. Техникалық қызмет көрсету кезінде персоналдың 
қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыс шарттары, оны орындаудың 
жеделдігі жəне басқа да себептер қауіпсіздік шараларын бұзу үшін негіз бола 
алмайды.

Техникалық қызмет көрсету нəтижелері тиісті есепке алу 
құжаттамасына енгізіледі.

Жөндеу жүйесін құрудың əртүрлі нұсқаларын таңдау үшін, ең 
алдымен, өлшеу құралдарының даму перспективаларын жəне жөндеу 
жүйесіне қойылған шектеулерді ескере отырып, жөндеу жəне технологиялық 
жабдықтардың даму бағыттары мен мүмкін құрамы анықталады.

Қазіргі уақытта, əдетте, өлшеу құралдарын жөндеудің үш деңгейлі 
жүйесі қолданылады:

• Өлшеу техникасының жөндеу-тексеру зертханаларының көмегімен 
пайдалану орындарында,

• өлшеу техникасы зертханаларының жөндеу учаскелерінде,
• жөндеу зауыттарында.

Сонымен қатар, өлшеу құралдарын өндіруші зауыттарда жəне аспап 
жасау министрліктерінің мамандандырылған зауыттарында жөндеуге 
болады. Жөндеу-технологиялық жабдықты орналастыру іс жүзінде өлшеу 
құралдарын жөндеу тəртібін, яғни жөндеу жүйесінің əртүрлі деңгейлеріндегі 
жөндеу түрлері мен əдістерін жəне жөндеушінің қажетті біліктілігін 
айқындайды.

Ақаулардың сипатына, ресурстардың даму дəрежесіне жəне қалпына 
келтірудің күрделілігіне байланысты өлшеу құралдарын жөндеудің 
ағымдағы, орташа жəне күрделі түрлері ажыратылады. Жөндеу түрлерін 
мұндай бөлу жөндеу өндірісін жоспарлау үшін қажет. Бірден айта кету керек,
жөндеуден кейін өлшеу құралы оның метрологиялық сипаттамаларына 
сəйкестігін тексеруге мүмкіндік беретін тексеру кезінде пайдалануға рұқсат 
етіледі.

Ағымдағы жөндеу құрамына компоненттерді ауыстыру арқылы өлшеу 
құралдарының жекелеген ақауларын жоюға байланысты жəне күрделі 
диагностикалық жəне технологиялық жабдықты қажет етпейтін жұмыстар 
кіреді. Жөндеудің бұл түріне, сондай-ақ тексеру кезінде аспап жарамсыз 
болған жағдайда метрологиялық сипаттамаларды нормаланатын мəндерге 
жеткізу үшін өлшеу құралдарын реттеу бойынша технологиялық тұрғыдан 
күрделі емес операциялар жатады.
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Ағымдағы жөндеуді, əдетте, өлшеу құралдарын тікелей пайдалану 
орындарында бір уақытта тексеруді жүзеге асыратын Өлшеу техникасының 
ведомстволық зертханасы мамандарының көшпелі тобы орындайды. 
Ағымдағы жөндеу күрделі арнайы технологиялық жабдықты қажет етпейді 
жəне топтық ЗИП жəне дайындалған мамандар болған жағдайда қысқа 
мерзімде игерілуі мүмкін. Мұндай жөндеуді ұйымдастыру кезінде өлшеу 
құралдарын пайдалану саласынан алудың ең аз уақыты болады.

Ағымдағы жəне ішінара орташа жөндеу кəсіпорындар мен 
ведомстволардың өлшеу техникасының зертханаларында, орташа жəне 
күрделі жөндеу - ведомстволық жөндеу зауыттарының мамандандырылған 
цехтарында (учаскелерінде) жүргізіледі.

Аспаптарды жөндеу және сынау
Корпустан ағытылып алынған механизмді шаңнан тазарту үшін мұқият 

үрлейді, одан шкаланы, жылжымалы жүйені, магнитті алып тастайды жəне 
момент серіппелерін ағытып дəнекерлейді. Өзектер үшкірленіп, 
жылтыратылып тегістеледі. Сызаттары, жарықтары жəне жылтырлығы 
бұзылған подпятниктер ауыстырылады, ал жарамдылары спиртке малынған 
мата қағазымен тазартылады. Мезеттік серіппелері қажет болған жағдайда 
түзетіледі жəне ПОС-90 дəнекерлегішімен дəнекерленеді. Өзектер
орнатылып, білік қорабы жақтауға жабыстырылады. Егер жақтау ақаулы 
болса, онда білік қорабын жапсырмас бұрын оны орайды немесе жаңасымен 
ауыстырады. Ашық немесе айналмалы тұйықталған катушкалар оралған 
немесе ауыстырылған. Майыстырылған көрсеткіні жөнге келтіріп тегістеп, 
ақаулы шкаланы ауыстырады. Құрылғыны құрастыру кезінде олар раманың 
өзектерінде бүйірлік жылжуы болмауын жəне еркін айналуын қамтамасыз 
етеді. Содан кейін құрылғының жылжымалы бөлігі нөлдік күйге, корректор 
тұтқасы бейтарап күйге келтіріліп, айналу моменті серіппелерінің сыртқы 
ұштары дəнекерленеді. Аспаптың қозғалмалы бөлігі стрелканың ұштарында 
тепе-теңдік салмақтарын жылжыту арқылы теңестіріледі, содан кейін салмақ 
сілтілік лакпен бекітіледі.

Жөндеуден кейін жиналған құрылғы басқасымен (басқару) қосылады. 
Егер сыналатын құрылғы артық бағаланған көрсеткіштер берсе, онда бұған 
катушканың бұрылыстарының бір бөлігінің қысқа тұйықталуы немесе 
қосымша резистор (егер бар болса), қозғалатын жүйенің ауырлық центрінің 
ауысуы себеп болуы мүмкін. Екінші жағдайда, сілтілік лактың бірнеше 
тамшысын жылжымалы жүйенің тиісті бөлігіне қолдануға болады.

Егер құрылғы бірнеше рет қосу кезінде бірдей ток мəндеріне əр түрлі 
көрсеткіштер берсе (басқару құрылғысына сəйкес), онда ось 
мойынтіректеріндегі үйкеліс күші жоғары немесе ток беретін серіппелердің
катушкалары бір-біріне немесе құрылғының кез-келген бөлігіне тиіп кетеді.

Шкаланың көрсеткіші түзеткіштің көмегімен бастапқы күйге 
келтіріледі. Электр аппаратурасын жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. э. 
п. с. жөндеумен байланысты барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы жəне 
өндірістік санитария бойынша бекіту ережелерін міндетті түрде орындау 
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кезінде жүргізілуі тиіс. Кешенді бригаданың жəне жекелеген 
қызметкерлердің жұмыс орны толық тəртіппен болуға жəне үймеленбеуге 
тиіс. Ені кемінде 0,75 м жұмыс орындары тұрақты жəне еденге сенімді 
бекітілуі керек. Жұмыс үстеліндегі жұмыс кезінде жəне бір-бірінен кемінде 1 
мм қашықтықта слесарьдың дұрыс орналасуын есептей отырып, мықтап 
орнатылуы керек. Басқа жұмысшыларға металл сынықтарымен жарақат 
алудың алдын алу үшін металды кесу орны міндетті түрде қоршалады, ал 
жұмыс беттеріне диаметрі 3 мм-ден аспайтын ұяшықтары бар сақтандыру 
торлары немесе биіктігі 1 м-ден кем емес қалқандар орнатылады.

Аппараттарды жөндеу бойынша жұмыстарды тек жарамды құралмен 
орындауға болады. Балғалар аздап дөңес беткейге ие болуы керек, қатты 
жəне серпімді ағаштан жасалған сопақ тəрізді тұтқалар (ағаш ағаштары, бук 
жəне т.б.), түйіндер мен жарықтарсыз, сəл конустық пішінді, бос ұшына 
дейін кеңейтілуі қажет. Тұтқаның ұзындығы балғамен жасалған жұмысқа 
сəйкес келуі керек, ал балғаның тұтқаға орнатылуы берік, сенімді, міндетті 
түрде сыналуы тиіс.

Жұмыс үшін тегіс, соғылмаған, тесік-жарықсыз қашаулар, 
қыстырғыштар мен өзектерді пайдаланылады. Қашаулардың ұзындығы 
кемінде 150 мм кем болмауы тиіс. Қайрақтардың, бұрағыштардың жəне 
шаберлердің тұтқаларының жарықтары мен сынған жерлері болмауы тиіс.
Қайрақтардың тұтқаларына металл сақиналар орнатылуы керек. Гайкалық 
кілттердің өлшемі мен пішіндері гайкалардың өлшемі мен пішініне сəйкес 
таңдалуы керек. Гайканың ұяшықтары параллель болуы тиіс. Гайка мен 
кілттің ортасына қоюға қатаң тыйым салынады. Резеңке қолғаптар, 
диэлектрлік боттар мен галоштар, резеңке кілемшелер жарамды күйде 
ұсталуы тиіс. Тескіш агрегатқа қызмет көрсететін адамның қолында 
диэлектрлік қолғаптар, аяқтарында диэлектрлік ботылар, ал аяқтарының 
астында резеңке кілемше болуы тиіс.

     Бақылау сұрақтары:
1. Электр сымдарын оқшаулау қалай жасалады?
2. Кабель мен сым арасындағы айырмашылық неде?
3. Кабельдердің мақсаты мен қолдану саласы туралы айтыңыз.
4. Шиналар пакетінің кемшілігі қандай?
5. Өлшеу құралдарын жөндеудің деңгейлерін атаңыз.
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2 ТАРАУ. АВТОМАТТАНДЫРУ СҰЛБАЛАРЫ

Бұл тарау автоматтандырылған бақылау жəне реттеудің қарапайым 
жүйесін құруға қажетті білімді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеу нəтижесінде білім алушылар қолдан сызу техникасы мен 
автоматтандырылған жобалау жүйесі арқылы техникалық сызбалардың 
құғидаларын жəне оларды пайдалануды меңгереді.

Модульді зерделеу кезінде білім алушылар автоматтандырылған 
сызбаларды рəсімдеу үшін қолданбалы компьютерлік бағдарламалардың 
арнайы пакеттерін пайдаланады, конструкторлық құжаттаманың бірыңғай 
жүйесінің талаптарына сəйкес келеді; электрмонтаждау қосылымдарын 
дəнекерлеуді жəне электррадиоэлементтерді монтаждауды орындайды.

2.1 Автоматтандыру сұлбаларының жіктелуі

Автоматтандыру жүйелерін қоректендіру жүйесі қоректендірудің 
қажетті сенімділігін (үздіксіздігін), электр энергиясының тиісті сапасын 
(кернеудің рұқсат етілген ауытқулары мен ауытқулары, қисық формасының 
синусоидалдылығы, кернеудің пульсациясы), үнемділігін, қызмет көрсетудің 
ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

Элементтердің сипатына жəне олардың арасындағы қатынастарға 
байланысты МЕМСТ 2.701-76 " сұлбалар. Түрлері мен типтері" сұлбалардың 
келесі түрлерін ажыратады (жақшада олардың əріптік кодтары көрсетілген):

 электр (Э);
 оптикалық (О);
 гидравликалық (Г);
 вакуумдық (В);
 пневматикалық (П);
 автоматтандыру (А);
 кинематикалық (К);
 аралас (мысалы, электрогидравликалық жəне т.б.) (С).

Мақсаты бойынша сұлбалардың келесі түрлері бөлінеді:
 құрылымдық (1);
 функционалдық (2);
 принципті (3);
 қосылыстар (4);
 қосылу (5);
 Жалпы (6);
 орналасу (автоматтандыру құралдары мен сымдардың орналасу 

жоспарлары) (7);
 өзгелері (8);
 біріктірілген (9).

Автоматтандыру сұлбаларын орындауға қойылатын жалпы талаптар:
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• сұлбаның атауы оның түрі мен типінің белгілерін қамтуы керек. 
Мысалы,"Автоматтандырудың функционалдық сұлбасы (А2)"," 
қағидаттық электр сұлбасы (Э3) " жəне т. б.;

• барлық сұлбалар масштабты сақтамай орындалады, жүйе бөліктерінің 
кеңістіктегі тиімді орналасуы шамамен ескерілмейді немесе ескеріледі;

• байланыс желілері (ДЗ) тік жəне көлденең бөліктерден тұруы жəне ең аз 
сынықтар мен қиылыстар болуы тиіс. ДЗ еңіс бөліктеріне рұқсат етіледі. 
ДЗ үзіктері олардың жанында қосылу орнын (мекенжайын) жəне 
(немесе) тізбектердің сипаттамаларын (полярлығын, кернеуін жəне т. б. 
көрсете отырып, стрелкалармен аяқталады.);

• бір құрылғыны құрайтын элементтер (мысалы, магниттік стартер), 
тəуелсіз сұлбалық сұлбасы бар, сұлбаларда тұтас сызықтармен 
ерекшеленеді (қоршалады). Егер құрылғыда немесе элементтердің 
функционалдық тобында дербес принциптік сұлба болмаса, онда 
сұлбаларда оларды штрихпунктирлі сызықтармен бөлуге рұқсат етіледі 
(мысалы, бақылау жүйесінің принциптік сұлбасындағы электрондық 
маркет контактілері); сұлба элементтерінің графикалық белгілері үш 
түрге ие:

• тиісті МЕМСТ ұсынған стандартты шартты графикалық белгілер, 
мысалы, электр сұлбаларының элементтері үшін;

• технологиялық сұлбалардағы машина, аппарат жəне басқа да жабдық 
элементтері сияқты элементтің немесе бұйымның жеңілдетілген сыртқы 
пішіні;

• құрылымдық жəне функционалдық сұлбаларды орындау кезінде 
қолданылатын еркін өлшемдегі тіктөртбұрыштар: жүйенің бөліктерін, 
пульттерді, қалқандарды жəне т. б. белгілеу үшін, əртүрлі сымдармен 
қосылатын элементтерді белгілеу үшін қосылыстар сұлбалары;

• сұлба элементтерінің стандартты шартты графикалық бейнелерінің 
өлшемдері МЕМСТ-қа сəйкес келуі керек. Осы сұлбадағы барлық 
стандартты белгілердің өлшемдерін пропорционалды түрде ұлғайтуға 
немесе азайтуға рұқсат етіледі.

Бақылау сұрақтары

1. Автоматтандыру сұлбаларының жіктелуі.
2. Автоматтандыру сұлбаларын орындауға қойылатын жалпы 
талаптар.
3. Элементтердің сипатына жəне олардың арасындағы қатынастарға 
байланысты сұлбалар қалай ажыратылады?
4. Сұлба элементтерінің графикалық белгілері.
5. Сұлба элементтерінің стандартты шартты графикалық 
бейнелерінің өлшемдері қандай талаптарға сəйкестелген?
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2.2 Автоматтандыру сұлбалары элементтерінің шартты-
графикалық және әріптік белгілері

Құрылымдық сұлба - бұл тіктөртбұрыштар тізбектің функционалды 
элементтерін, ал көрсеткілер олардың арасындағы байланыстарды көрсететін 
сурет. Мұндай сұлба басқару жүйесінің құрылымы, оның функционалды 
элементтері жəне олардың өзара байланысы туралы түсінік береді.

Құрылымдық сұлбада жалпы жағдайда шартты түрде көрсетіледі:
* басқару объектісінің технологиялық бөлімшелері;
* технологиялық персонал, объектіні жедел басқару жəне 
автоматтандырудың техникалық құралдарын жөндеу қызметтері;
* оларды іске асырудың функциялары мен техникалық құралдары (мысалы, 
өнеркəсіптік компьютер – ақпаратты өңдеу жəне көрсету жəне т. б.);
* автоматтандырудың тиісті техникалық құралдары мен операторлары 
бейнеленген басқару пункттері;
* сұлба элементтері арасындағы қатынастар.

Автоматтандырудың функционалдық сұлбалары (АФС)
АФС автоматтандыру жүйесінің құрылымы мен техникалық 

құралдарын анықтайтын автоматтандыру жобасының негізгі техникалық 
құжаттарына жатады. АФС-бұл технологиялық жабдық (to), 
автоматтандырудың техникалық құралдары (АТҚ) жəне өзара байланысы 
шартты графикалық белгілермен бейнеленген сызба. Кесте түріндегі АТҚ 
тізімі сызбаның бос өрісіне орналастырылады. АФС орындау ережелері [1, 2] 
егжей-тегжейлі баяндалған. Төменде олардың негізгілері қарастырылады.

АФС функционалдық диаграммаларында олар объект жобасының 
техникалық бөлігінде қабылданған немесе жүйені əзірлеуші машинаның, 
аппараттың жəне т. б. жеңілдетілген сыртқы контурлары түрінде анықтаған 
графикалық кескіндермен жеңілдетілген түрде бейнеленген (2.1-сурет).

АФС-ның əрбір элементінде шығарылатын сөренің жанында немесе 
АФС элементінің ішінде жазылатын атау немесе позициялық (сандық немесе 
əріптік-сандық) белгі болуы тиіс. 

2.1-сурет. Технологиялық сұлбаның мысалы. 1-компрессор; 
2-конденсатор.
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АФС əріптік-сандық белгілері орыс алфавитінің бас əріптерінен 
(жабдық атауының бірінші əріптері) жəне оған ұқсас технологиялық 
элементтің реттік нөмірін анықтайтын Араб цифрларынан тұрады. Мысалы, 
1, 2 компрессорлық қондырғылар: KA1, KA2.

Сандық позициялық белгілерді қолданған кезде (2.1-суретті қараңыз) 
АФС сызбасының немесе технологиялық сұлбаның бос алаңында жабдықтар 
тізбесі келтірілуі тиіс. ТЖ тізімінің мысалы 2.1-кестеде келтірілген. 

2.1-кесте. Технологиялық жабдықтардың тізбесі
Позициялық белгіленуі Аталуы, түрі Саны Ескерту
1 Компрессор К-200 1
2 Конденсатор 1

FSA-да құбырлар қалыңдығы 0,5-1,5 мм болатын қатты сызықтармен 
бейнеленген. технологиялық сұлбаны оқуды жеңілдету үшін құбырлардың 
белгілеріне заттың түрі мен оның қозғалыс бағытын көрсететін үшбұрыш 
түріндегі көрсеткілер қойылады:

Құбырлардың қосылыстары (А) жəне қиылыстары (Б) былайша 
бейнеленеді (сурет 2.2.):

а) немесе

б)                                                          немесе

2.2-сурет. Құбырлардың қосылыстары (А) жəне қиылыстары (Б)

Автоматтандыру құралдарының шартты графикалық белгілері кестеде 
келтірілген. Электр элементтеріне арналған стандарттарға немесе ережелерге 
сəйкес бейнеленген (2.2-кесте).

Таңдалған құрылғылардың арнайы белгілері болмайды. Тұрақты 
қосылған құрылғылар үшін олар аппараттарды немесе құбырларды 
аспаптармен байланыстыратын жұқа сызықтармен көрсетіледі (2.3-сурет). 
Таңдау орнын немесе өлшеу нүктесін дəл көрсету үшін жұқа сызықтың 
соңында диаметрі 2 мм шеңбер бейнеленген.
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2.3-сурет. Үнемі қосылып тұрған жабдықтар үшін таңдалған құрылғылардың 
бейнесі

2.2-кесте. Автоматтандыру құралдарының шартты графикалық белгілері
Аталуы Шартты белгісі
Бастапқы өлшеу түрлендіргіші (датчик) немесе орны 
бойынша орнатылатын аспап (технологиялық құбырда, 
аппаратта, қабырғада, еденде, колоннада, металл 
конструкциясында)*, мысалы іске қосқыш

Базалық                   

Рұқсат етілген      
Қалқанға, пультте * Орнатылатын аспап (реле, басқару 
кілті жəне т. б.))

Базалық                   

Рұқсат етілген      
Атқару механизмі. Жалпы белгілеу. Атқарушы тетікке 
энергия беруді тоқтату кезінде реттеуші органның 
ережесі регламенттелмейді

Атқарушы тетікке энергия беру тоқтатылған кезде 
реттеуші органды ашатын атқарушы тетік

Автоматтандырудың функционалдық сұлбаларында қолданылатын 
электр аппаратурасының шартты графикалық белгілері:
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Аталуы Шартты белгісі

Жол ажыратқышы

Электр қоңырауы

Электр сиренасы

Гуіл

Ревун

Қыздыру шамы (жарықтандыру жəне 
сигнал беру)

Сигналдық шамдар үшін келесі 
кескінге рұқсат етіледі

Жиынтық құрылғылар (қалқандар, пульттер, компьютерлер, 
микропроцессорлық бағдарламаланатын контроллерлер жəне т.б.) 
тікбұрыштың ішінде құрылғының атауын (түрін) көрсете отырып, еркін 
өлшемдегі тік бұрышты етіп белгіленеді. Басқару компьютерінің, 
контроллердің тіктөртбұрышында олардың типінен басқа олар орындайтын 
функциялар (басқару, қорғау, реттеу, сигнал беру жəне т.б.) көрсетіледі. – С

Құрылғының шартты белгісі екі бөліктен тұрады.
Бірінші бөлім - əріптік белгілеу. Ол латын алфавитінің бас əріптерімен 

орындалады, құрылғыны білдіретін шеңбердің жоғарғы бөлігінде жазылады 
жəне өлшенетін шаманың коды жəне құрылғы орындайтын функциялар;
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Екінші бөлім-позициялық белгілеу, құрылғыны білдіретін шеңбердің 
төменгі бөлігінде жазылады:

Позициялық белгілеу əріптік-сандық (1а, 1б ...) немесе сандық (1-1, 1-
2...) болуы мүмкін . Бұл ретте бірінші Сан аспаптардың (бастапқы, аралық 
(беретін) өлшеу түрлендіргіштерінің, өлшеу аспабының, реттеуші аспаптың, 
атқарушы тетіктің, реттеуші органның) бір жиынтығының (функционалдық 
тобының, торабының) реттік нөмірін білдіреді жəне осы жиынтықтың барлық 
аспаптары мен құрылғыларында қайталанады. Позициялық белгілеудегі 
екінші таңба (Сан немесе əріп) осы жиынтықтағы элементтің реттік нөмірін 
(индексін) білдіреді. Нөмірлеу сезімтал элементтен басталады (бастапқы 
түрлендіргіш). Егер жеке құрылғы жинаққа кірмесе (мысалы, шыны 
термометр), онда ол тек саннан тұратын позициялық белгіге ие болуы 
мүмкін, мысалы:

Суреттегі құрылғылардың шартты əріптік жəне позициялық 
тізбектерінің мысалы ретінде. 6-да бастапқы пре-түзуші (1А), аралық 
түрлендіргіш (1Б) жəне көрсету жəне өлшеу аспабын (1С) қамтитын 
сұйықтық шығынын өлшеуге жəне тіркеуге арналған аспаптар жиынтығы 
көрсетілген.

АФС арна сұйықтық шығынын бақылау мысалы

МЕМСТ 21.404-85 сəйкес аспаптың əріптік белгілеу құрылымы 2.4-
суретте көрсетілген. 

Жалпы жағдайда құрылғының əріптік коды 7 позицияға ие.

Өлшенетінш
ама

Нақтылау
өлшенетін
шамалар 
немесе
қосымша
функционал
дық
белгісі

аспаптың

Құрал функциясы
I
көрсеткі
ші

R
тірке
у

C
автома
тты 
реттеу

S
Қосу,
өшіру,
ауысу

A
Дабыл

1 2 3 4 5 6 7

2.4-сурет. Құралдың əріптік белгілеу кодының құрылымы
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FSA-да құрылғының шартты белгісіне тек құрылғы орындайтын 
функцияларға сəйкес келетін əріптер енгізіледі. Бұл жағдайда кодтың 
əріптері суретті оқыған кезде олардың пайда болу ретімен солдан оңға 
қарай.орналасады. 

Суретте көрсетілген əріптік кодты қалыптастырудың мысалы ретінде. 8 
қысым айырмашылығын (d) өлшейтін (P), көрсеткіш (I), тіркеу (R) жəне 
авторегуляция (c) қысым айырмашылығын өлшейтін 5-топтың 3-құралын 
көрсетеді (2.5- сурет):

                                                   В

2.5-сурет. Құрылғының шартты əріптік жəне 
позициялық белгілерінің мысалы

Құралдардың ақпараттық функциялары-көрсеткіш, тіркеу жəне дабыл 
тиісінше I, R, A əріптерімен белгіленеді.

Өлшенетін шаманың шекті мəндерінің сигнализациясы аспаптың 
белгілеуінде h (жоғарғы мəн) жəне L (төменгі мəн) əріптерін қосу арқылы 
нақтыланады. H жəне L əріптерін қосу жəне өшіру сигналдарын 
қалыптастыратын деңгей релесі көрсетілген, мысалы, оператордың 
пультіндегі сигнал шамдары (2.6.-сурет).

2.6-сурет. Жоғарғы жəне төменгі деңгейдегі бақылау 
релесі
Құрылғылардың басқару функциялары-автоматты реттеу жəне 

дискретті басқару сəйкесінше C жəне S əріптерімен белгіленеді.
FSA-дағы электр аспаптары мен аппараттарға олар үшін негізгі электр 

тізбектерінде қабылданған позициялық белгілерді тағайындауға болады. 
Мысалы:

Орын бойынша 
стартер

Басқару кілті
пультте
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2.3 кесте.    Өлшенетін шамалардың əріптік белгілері
Өлшенетін параметр Белгіленуі
Тығыздығы D
Кез-келген электр шамасы Құрылғының шартты 
графикалық бейнесінің оң жағындағы өлшенетін электр 
шамасын нақтылау үшін оның атауын беру керек, 
мысалы, кернеу, ток E

Шығын F
Өлшемі, орналасуы, орын ауыстыруы G
Уақыт K
Деңгей L
Ылғалдылық M
Қысым, вакуум P
Құрамы, концентрациясы жəне т. б. Q
Радиоактивтілік R
Жылдамдық, жиілік S
Температура T
Өлшенетін бірнеше түрлі шамалар. U
Тұтқырлық V
Салмағы W

Өлшенетін шамалардың əріптік белгілері жəне оларды нақтылау 
тиісінше 2.3 жəне 2.4-кестелерде берілген.

Өлшенетін шамалар кестеге сəйкес латын алфавитінің бас əріптерімен 
белгіленеді. Сонымен қатар, FSA бос өрісінде резервтік əріптер шифрланады.

Қолмен əсер етуді көрсету үшін h əрпі қолданылады, мысалы HS-
басқару кілті, h-реттелетін шаманың орнатқышы, Қол жетегі жəне т. б.

2.4-кесте.Өлшенетін шамаларды нақтылаудың əріптік белгілері

S əрпі коммутациялық операцияларды орындау арқылы дискретті басқаруды 
қамтамасыз ететін құрылғының байланыс құрылғысын білдіреді – қосу, 
өшіру, ауыстыру, мысалы, NS стартер.
         D (тығыздық), F (Шығыс), Q (құрамы, концентрациясы жəне т. б.) 
əріптерінің нақтылаушы мəндерін белгілеу үшін тиісінше D, f, q кіші 
əріптерін қолдануға жол беріледі. Өлшенетін шаманы нақтылау үшін қызмет 
ететін əріп өлшенетін шаманы білдіретін əріптен кейін қойылады, мысалы, 
dd – тығыздық айырмашылығы.

Нақтылау мəні Белгіленуі
Айырмасы D(d)
Қатынасы, үлесі, бөлшек F(f)
Автоматты түрде қайта қосу J
Интегралдау, уақыт бойынша жинақтау Q(q)
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АФС орындау әдістері және автоматтандыру құралдарының 
сипаттамасы. АФС-ны орындаудың екі əдісі қолданылады: жеңілдетілген 
жəне кеңейтілген. АФС-ны орындаудың жеңілдетілген əдісі функционалды 
топтарға (түйіндерге) жалпы түсінік береді. Оны пайдалану кезінде АФС-да 
бастапқы өлшеу түрлендіргіштері жəне барлық көмекші жабдықтар (кілттер, 
түймелер жəне т.б.) көрсетілмейді. Жеке блоктармен орындалған, 
жинақталған функцияларды (бақылау, реттеу, дабыл беру жəне т.б.) жүзеге 
асыратын автоматтандыру құралдары мен аспаптары орнату орнын 
көрсетпей (Технологиялық жабдықта, тіректерде, пульттерде, қалқандарда) 
бір шартты графикалық белгімен көрсетіледі. Сұлба элементтері сандармен 
солдан оңға, жоғарыдан төменге қарай белгіленеді (2.7. сурет).

2.7- сурет. ТА-1: 1 аппаратындағы бағдарламалық қысымның оңайлатылған 
функционалдық сұлбасы – атқарушы тетік; 2 – қысымды көрсетуді, тіркеуді 

жəне реттеуді қамтамасыз ететін функционалдық торап; 
3-бағдарламалық бергіш

Жеңілдетілген əдіс қарапайым, бірақ аз ақпараттандырады. Ол 
автоматтандыру жүйесін дамытудың бастапқы кезеңінде қолданылады.
АФС-ны орындаудың егжей-тегжейлі əдісі жүйенің құрылымы, 
автоматтандырудың техникалық құралдары жəне олардың орналасқан жері 
туралы толық түсінік береді. Оны пайдалану кезінде осы жиынтыққа (торап, 
топ) кіретін əрбір аспап немесе блок жеке графикалық белгімен бейнеленеді. 
Көп функциялы құрылғылар бірге орналасқан бірнеше шеңберлермен 
(функциялар саны бойынша) бейнеленген.

Мысалы, сигналды таңдау орнында орнатылған (интеграторы бар 
дифманометрді көрсететін) өлшеу құралы келесідей бейнеленген:
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Қалқандар, пульттер, компьютерлер жəне басқа да автоматтандыру 
құралдары тіктөртбұрыштармен көрсетіледі, оларды сызбаның төменгі 
жағына орналастырады (АФС сызбасының жоғарғы бөлігі технологиялық 
сұлбаны бейнелеумен айналысады). Тіктөртбұрыштардың ішінде оларға 
орнатылған аспаптар мен блоктардың белгілері орналастырылады.
Технологиялық жабдықтың жанында орнатылған бастапқы аспаптар үшін 
"жергілікті аспаптар"жеке тіктөртбұрыш көзделеді.

Тіктөртбұрыштар жоғарыдан төменге қарай келесі ретпен орналасады:
 жергілікті аспаптар;
 жергілікті басқару құралдарының шкафтары (қалқандары) ;
 өлшеу (қайталама) құралдарының қалқаны;
 түрлендіргіш блоктарының қалқаны • пульті);
 сигнал беру қалқаны (пульті) немесе графопостроитель;
 басқарушы компьютер (бақылаушы) жəне т. б.

2.8-сурет. ТА-1 аппаратындағы бағдарламалық қысымның кеңейтілген 
функционалды сұлбасы: 1-1-қысымды өлшегіш түрлендіргіш; 1-2-екінші рет 
көрсететін жəне тіркейтін аспап; 1-3-реттегіш; 1-4-күшейткіш; 1-5-атқарушы 
механизм; 1-6-қысымды бағдарламалық қамтамасыз ету.

2.8-суретте АФС кеңейтілген үлгісі ұсынылған. Құрылғылар арасындағы 
байланыстар тік жəне көлденең сызықтармен бейнеленген. Бүктелген АФС 
үшін құрылғылар арасындағы байланыстарды бейнелеудің адрестік əдісі 
қолданылады: байланыс сызықтары үзіліп, олардың ұштарында мекен - жай 
жазылады-бірдей араб цифры.

Бастапқы түрлендіргіштердің іріктеу құрылғыларымен (іріктеу 
нүктелерімен) байланыс желілерінде өлшенетін шамалардың шекті мəндері 
көрсетіледі.

Кеңейтілген АФС-да, қажет болған жағдайда, аспаптардың, 
сигналдардың жəне сигналдармен операциялардың қосымша функционалдық 
белгілерін белгілеу қолданылады. 
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Автоматтандыру жобаларында олар егжей-тегжейлі түрде жасалған 
АФС ұсынады. Автоматтандырудың техникалық құралдарының тізбесі АФС-
да сызбаның бос өрісіне немесе жобаның түсіндірме жазбасына 
орналастырылған кесте түрінде ұсынылады.

Автоматтандырудың принципті электрлік сұлбалары. Принципті 
электр сұлбалары (ПЭС) аспаптардың, аппараттар мен құрылғылардың толық 
құжатталған құрамын, сондай-ақ басқару, реттеу, қорғау, өлшеу жəне сигнал 
беру міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін олардың арасындағы 
байланыстарды айқындайды. Олар жүйенің жұмыс принципін зерттеуге 
қызмет етеді жəне жөндеу жұмыстарын орындау кезінде де, пайдалану 
кезінде де қажет. Сонымен қатар, сұлбалық сұлбалар негізінде жобаның 
басқа құжаттары жасалады: қалқандар мен пульттердің монтаждық 
сұлбалары, сыртқы қосылыстар сұлбалары жəне т. б.

Принципті электр сұлбаларында барлық аппараттар (реле, іске 
қосқыштар, ауыстырып қосқыштар) ажыратылған күйде бейнеленеді. Қажет 
болса, кез-келген құрылғыны қосылған күйде бейнелеу, бұл сурет өрісінде 
айтылады. Электр тізбектері МЕМСТ 2.701-84 жəне МЕМСТ 2.702-85 
стандарттарына сəйкес автоматтандырылған жүйенің жеке қондырғылары 
мен учаскелеріне (мысалы, сорғыны басқару сұлбасы, 0 объектінің 
температурасын реттеу сұлбалары жəне т.б.) сəйкес орындалады. Бұл 
сұлбасын қамтиды: элементтер сұлбасы, құрылғылар мен олардың өзара 
байланысы.

Сұлба элементі-бұл өнімде белгілі бір функцияны орындайтын жəне 
бөліктерге бөлуге болмайтын тізбектің құрамдас бөлігі (реле, трансформатор, 
резистор, диод жəне т.б.). Құрылғы-белгілі бір функцияны орындайтын жəне 
біртұтас құрылымды (блок, құрылғы, тақта жəне т.б.) білдіретін элементтер 
жиынтығы.

Байланыс сызығы-бұл элементтер мен құрылғылар арасындағы 
байланыстың болуын көрсететін сызық сегменті. Электр тізбектері 
элементтерінің шартты графикалық белгілері бірқатар стандарттармен 
реттеледі жəне əдетте əлемдік тəжірибеде қабылданған шартты белгілермен 
сəйкес келеді. Алайда, кейде, əсіресе импортталған жабдықтың электр 
сұлбаларында, ресейлік стандарттардан өзгеше графикалық кескіндер 
кездеседі.

Құрылғылар (атқарушы тетіктерді қоспағанда) тіктөртбұрыштар 
түрінде жеңілдетілген түрде көрсетіледі. Сонымен қатар, тіктөртбұрыштың 
контуры бойынша орналасқан шеңберлерде байланыс пен тамақтанудың 
кіріс жəне шығыс сызықтарының белгілері көрсетіледі. Егер олар техникалық 
құжаттамада пульт қалқандарына келтірілсе, қағидаттық сұлбаларда Электр 
аппараттарының шықпаларын белгілемеуге жол беріледі. Электр 
тізбектеріндегі элементтер мен құрылғылардың əріптік-сандық белгілері 
МЕМСТ 2.710-81 регламенттелген.

Қағидаттық сұлбада көрсетілген барлық техникалық құралдар бір мəнді 
анықталуы жəне МЕМСТ 2.702-75 сəйкес нысан бойынша элементтер мен 
құрылғылар тізбесіне жазылуы тиіс. Тізім сызба өрісінде немесе жеке 
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құжатта орындалуы мүмкін. Көбінесе элементтер оларды орнату орындарына 
сəйкес топтарға жазылады.

Сұлбаны оқу əдетте парақтың төменгі оң жақ бұрышында орналасқан 
негізгі жазудан басталады. Мұнда объектінің атауы, өнімнің атауы, сызбаның 
шығарылған күні жəне т.б. көрсетіледі, содан кейін диаграммада көрсетілген 
элементтер тізімінің кестесімен, əртүрлі түсіндірмелермен жəне 
ескертулермен танысу керек. Мұның бəрі осы сұлбаның түрі мен түрін, оның 
құрылысы мен басқа құжаттармен байланысын орнатуға мүмкіндік береді. 
Электр тізбектерінде элементтерді екі жолмен бейнелеуге болады: 
біріктірілген жəне таратылған

Біріктірілген əдіспен элементтердің немесе құрылғылардың құрамдас 
бөліктері сұлбада бір-біріне тікелей жақын жерде бейнеленген.

Таратылған əдіс кезінде элементтер мен құрылғылардың құрамдас 
бөліктері немесе құрылғылардың жеке элементтері сұлбада əр түрлі 
жерлерде бұйымның жеке тізбектері неғұрлым көрнекі түрде
бейнеленетіндей етіп бейнеленеді. Біріктірілген əдіспен əр құрылғының 
барлық бөліктері, Автоматтандыру жəне электр аппараттарының техникалық 
құралдары тікелей жақын орналасады жəне қатты жұқа сызықпен жасалған 
тікбұрышты, шаршы немесе дөңгелек контурға енеді.

Бұл əдіспен барлық электр тізбектері айқын көрінеді, бұл тізбектерді 
оқуды жеңілдетеді. Бұл жағдайда аспаптардың, аппараттардың, 
автоматтандырудың техникалық құралдарының құрамдас бөліктері əр түрлі 
жерлерде жеке тізбектер неғұрлым айқын бейнеленетіндей етіп 
орналастырылады. Бейнеленген контактілердің, орамалардың жəне басқа 
бөліктердің бір аппаратқа тиесілігі сол аппараттың барлық бөліктерінің 
суреттеріне жақын қойылған позициялық белгілер бойынша белгіленеді.

Принципті электр сұлбаларын оқуды жеңілдету үшін мынадай тəсілдер 
пайдаланылады: а) барлық ықтимал тізбектер нөмірленеді; б) реле 
белгілеулерінің астына түйіспелердің орналасқан жерлері көрсетілген 
тақтайша орналастырылады; в) позициялық белгілеулердің жанында 
түйіспенің бейнесінде тиісті орама қосылған тізбектің нөмірі көрсетіледі. 
Сұлбада (2.9-сурет), таратылған тəсілмен орындалған, КК1, КК2, КМ реле 
белгісімен орналастырылған үш табличка келтірілген.

КК1 жəне КК2 астындағы тақтайшаларда г (негізгі) жəне З 
(тұйықтаушы) бағандары жоқ, өйткені жылу релелері негізгі да, тұйықтаушы 
да контактілерге ие емес, ал Р (ажыратушы) бағандарында 6 жəне 7 
көрсетілген, өйткені кк1 жəне КК2 байланыстары тиісінше 6 жəне 7 тізбегіне 
енгізілген. КМ орамасының астындағы тақтайшада Г бағанында 2, 3 жəне 4 
сандар бар. 
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2.9-сурет. Таратылған тəсілмен орындалған сұлба

Бұл магниттік стартер өзінің негізгі контактілерімен 2, 3 жəне 4 қуат 
тізбектерін бұзады. З бағанында екі мекен – жай бар: 8 жəне 9, р бағанында-
10 мекен-жайы жəне бір бос жасуша. Бұл стартердің екі жабылатын жəне екі 
ашылатын байланысы бар, ал бір ашылатын байланыс бос.

Релелік автоматика сызбаларын жол тəсілімен орындау ұсынылады: 
құрылғылардың шартты графикалық белгілері жəне бір тізбектің құрамына 
кіретін олардың құрамдас бөліктері бірінен кейін бірі түзу сызықта, ал жеке 
тізбектер қатар, параллель көлденең немесе тік жолдар түрінде бейнеленген. 
Жолдар араб цифрларымен нөмірленеді (2.10-сурет).

Кейде ПЭС-те өзіндік сұлбалары бар аспаптар, реттегіштер жəне т.б. 
сияқты құрылғылар көрсетіледі. Бұл жағдайда ПЭС-те бұл құрылғылар 
жеңілдетілген түрде бейнеленген, яғни тек кіріс жəне шығыс тізбектері мен 
қуат беру кернеуінің тізбектері көрсетіледі. 

Электр аппараттарының, аспаптардың жəне ТСА құрамдас бөліктерінің 
шартты графикалық белгілері бірінен соң бірі түзу сызық бойынша, ал 
жекелеген тізбектер бір-бірінің астында (бұл ретте параллель жолдар 
түзіледі) немесе бірінен соң бірі тігінен бейнеленеді.

2.10-сурет. Релелік автоматика сұлбасы
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Құрылғылар арасындағы байланыс сызықтары толығымен көрсетіледі,
бірақ кейбір жағдайларда олар үзілуі мүмкін; бұл жағдайда сызықтардың 
үзілуі стрелкалармен аяқталады. Көптеген объектілерді автоматтандыру 
электр жетектерімен технологиялық механизмдерді басқарумен тығыз 
байланысты.

Мұндай механизмдер сорғылар, желдеткіштер, ысырмалар, клапандар 
жəне т.б. болып табылады, ал электр жетектері ретінде негізінен реверсивті 
жəне реверсивті емес қысқа тұйықталған роторлы асинхронды электр 
қозғалтқыштары қолданылады. Мұндай құрылғылардың басқару сұлбалары 
əдетте релелік байланыс элементтері негізінде құрылады. Әдетте, 
технологиялық жабдықты (атқарушы құрылғының электр жетегін) басқару 
сұлбасы жергілікті, қашықтықтан жəне автоматты басқаруды көздейді. 
Жергілікті басқаруды оператор басқару органдарының көмегімен жүзеге 
асырады, мысалы, механизмге тікелей жақын орналасқан түйме посттары.

Қашықтықтан басқару автоматтандыру объектісінің қалқандары мен 
пульттерінен жүзеге асырылады. Бұл ретте технологиялық тетіктер 
оператордың назарынан тыс болады жəне олардың жағдайы "қосылған" –
"ажыратылған", "жабық"– "ашық"сигналдары бойынша бақыланады. 
Автоматты басқару реттегіштердің, сондай-ақ берілген функционалдық 
тəуелділіктерді (бір мезгілде немесе қосудың белгілі бір реттілігін) сақтай 
отырып, электр жетегін автоматты басқаруды көздейтін əртүрлі 
бағдарламалық құрылғылардың көмегімен қамтамасыз етіледі. 
Электржетекті басқару түрі (қолмен немесе қашықтықтан) басқару 
тізбектерін ауыстырып қосқыш (басқару түрін ауыстырып қосқыш) 
көмегімен таңдалады. Сұлбаларды жобалаудың алғашқы дағдыларын алу 
үшін біз типтік сұлбаны таңдаймыз (2.11-сурет).

Қарастырылып отырған сұлбаның барлық элементтерінде бір немесе 
екі əріптен тұратын кодтар бар. Мысалы, m қозғалтқышы, KM1 контакторы, 
1SA1 қосқышы, 1HL1 сигнал шамы жəне т.б. байланыстырушы сымдар араб 
цифрларымен белгіленеді, ал ортақ нүктесі бар сымдардың нөмірлері бірдей. 
Сонымен, 1SB1 түймесі 1SB2-ге жəне KM1 контакторының 1.1 
контакторының 102 санымен көрсетілген сыммен жабылатын қосымша 
контактіге қосылған. 
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         2.11-сурет. Электр қозғалтқышын басқару сұлбасы.

Бұл ретте аппараттардың меншікті таңбалаулары белгіленбеген, оны 
кейіннен монтаждау сұлбаларын жасау кезінде ескеру қажет.Сорғының 
қозғалтқышын басқарудың таңдалған сұлбасын талдай отырып, KM1 
магниттік стартердің катушкасы жұмыс контактілерін жабады, сондықтан 
1SB2 түймелерін басқан кезде m қозғалтқышына кернеу береді деген 
қорытынды жасауға болады. Сонымен қатар, мұны тек 1SA1 қосқышы Р 
күйінде болған кезде қолмен жасауға болады, ал KM1 контакторы өзінің 
KM1 контактісі арқылы блокталады. 1SB1 түймесін басқан кезде М 
қозғалтқышы осы режимде өшіріледі. 1SA1 қосқышының 
(автоматтандырылған басқару режимі) жағдайында сорғының электр 
қозғалтқышы контроллермен басқарылатын жəне сұлбаның басқа жерінде 
көрсетілген ЩА контактісі арқылы автоматты түрде қосылады. Мұны 
контактілердің айналасындағы нүктелі сызық жəне сұлбаның (ЩА) 
парағының белгілі бір нөміріне сілтеме көрсетеді. Қайта қосу кезінде 
қозғалтқыш желдеткіштің жылулық релесі КК1 іске қосылады, ажыратушы
байланыс оны тоқтатады.

Сұлбаның элементтер тізімімен байланысы позициялық белгілер 
арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте "элементтер мен құрылғылардың 
тізбесі" кестесінде "атауы" бағанында типі мен маркасының атауынан басқа 
элементтің немесе құрылғының негізгі техникалық сипаттамалары 
келтіріледі. Мысалы, М қозғалтқышы үшін номиналды қуат, айналу жиілігі, 
кернеу жəне ток көрсетіледі. Кейбір жағдайларда элементтер туралы барлық 
мəліметтерді SB батырмасының шартты графикалық белгілеріне (мысалы, 
реле, резистор параметрлері) жақын орналастыруға рұқсат етіледі.

Электрлік қоректену сұлбасы. Электрмен жабдықтау жүйесі, əдетте, 
қуат беру жəне тарату желілерінен тұрады. Қуат беру желісі 
автоматтандырылған объектінің қуат көздерін автоматтандыру жүйесінің 
қалқандары мен қуат жинақтарымен байланыстырады. Тарату желісі 
автоматтандыру жүйесінің қалқандары мен қуат жинақтарын оның жеке 
электр қабылдағыштарымен байланыстырады. Тарату желілері, əдетте, 
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радиалды, яғни əрбір электр қабылдағыш тиісті қалқанға немесе бөлек 
радиалды сызықпен құрастырылады.

Электрмен жабдықтау жəне тарату желілері үшін электр тізбектері 
бөлек орындалады, бірақ егер тарату желісінің сұлбасы қуат топтарының аз 
санынан тұрса, онда оны бір сызбада қуат беру желісінің тізбегімен 
біріктіруге болады. Қоректендіруші жəне таратушы желілерді басқару 
аппаратурасы электр қабылдағыштарды жəне желілердің учаскелерін 
қалыпты жұмыс режимінде қосуды жəне ажыратуды, сондай-ақ ревизиялар 
мен жөндеу жұмыстары, қысқа тұйықталулар мен шамадан тыс 
жүктемелердің барлық түрлерінен қорғау үшін жоғарыда аталған барлық 
жүйені сенімді ажыратуды қамтамасыз етуі тиіс.

Жеткізу желісінің сұлбасы, əдетте, бір сызықты суретте орындалады. 
Онда қуат көздері жағынан да, автоматтандыру жүйесінің қалқандары жəне 
олардың арасындағы электрлік байланыстар жағынан да орнатылған басқару 
жəне қорғаныс аппараттары көрсетілген. Қоректендіру желісінің 
сұлбасындағы басқару жəне қорғау аппараттары əріптік-сандық белгіге ие. 

2.12-сурет. Қоректендіру жəне тарату желілерінің біріктірілген 
сұлбасының мысалы

Тарату желісінің сұлбасы əр басқару қалқаны үшін көп сызықты 
суретте бөлек орындалады. Онда басқару аппараттары (ажыратқыштар, 
ажыратқыштар, ауыстырып қосқыштар), қорғаныс аппараттары (автоматтар, 
сақтандырғыштар), түрлендіргіштер (түзеткіштер, трансформаторлар, 
тұрақтандырғыштар жəне т.б.), жарықтандыру шамдары, штепсельдік 
розеткалар жəне аппараттар арасындағы электр байланыс желілері 
көрсетіледі. Аппараттардың бейнесінде олардың əріптік-сандық белгіленуі 
көрсетіледі. Сондай – ақ, трансформаторлар жоғары жəне төмен кернеулерді, 
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ал түзеткіштер мен тұрақтандырғыштарда ток түрі, жоғары жəне төмен 
кернеулерді көрсетеді. Тарату желісінің сұлбасының төменгі бөлігінде, 
əдетте, кесте орналастырылған, онда осы қалқаннан қоректенетін барлық 
электр қабылдағыш, олардың арнайы сипаттамалары, тұтынылатын қуат, 
кернеу жəне орнату орны көрсетілген.

Сұлбадағы барлық тізбектер таңбаланады. 2.12-суретте қоректендіру 
жəне тарату желілерінің біріктірілген сұлбасының мысалы келтірілген. 
Қоректендіруші торап орындалған біржелілік бейнеде берілген. Ол 
магистральдық, екі сымды, ол құрастыру жəне байланыс желілерін білдіретін 
желілердегі сымдар санының шартты белгісінен туындайды (сымдар саны екі 
штрихпен белгіленеді). Fu1 сақтандырғышының номиналды тогы 10А 
(алымы), 4А балқу көрсеткіші бөлгіште көрсетілген.

Бақылау сұрақтары:

1. Автоматтандыру құралдарының шартты графикалық белгілері?
2. Автоматтандырудың функционалдық сұлбалары?
3. Таратылған тəсілмен орындалған сұлбалық сұлба?
4. Релелік автоматика сұлбасы?
5. Электрлік қоректену сұлбасы?

2.3  Пайкілеу әдісімен радиоэлектрондық аппаратураны монтаждау

Пайкілеу-бұл металл бөлшектерін қыздыру (олардың автономды балқу 
температурасынан төмен) жəне олардың арасындағы алшақтықты 
кристалданғаннан (қатаюдан) кейін берік механикалық дəнекерлеуді (тігісті) 
құрайтын балқытылған дəнекермен толтырудың технологиялық процесі.

Металды пайкамен байланыстыру металды еріту жəне оның 
дəнекерлеуге диффузиясы арқылы жүреді. Дəнекерленетін бөлшектер 
арасындағы саңылаулар таза дəнекер қабаты минималды болатындай етіп 
таңдалуы керек, өйткені оның беріктігі негізгі металлмен дəнекерлеу 
қорытпасының беріктігінен аз.

Дəнекерлеумен салыстырғанда пайка - бұл қосылудың ең жылдам жəне 
аз уақытты қажет ететін əдісі, сондықтан ол РЭА мен құрылғыларды 
құрастыру жəне орнату кезінде кеңінен қолданылады.

Қосылатын бөлшектер мен дəнекерлеуді қыздыру əдісіне сəйкес 
дəнекерлеу үтігімен, жоғары жиілікті токтармен, пештерде, қыздырғышпен, 
сұйық ортада, ультрадыбыспен ерекшеленеді. Дəнекерлеу əдісінің атауы 
құралға (жабдыққа) немесе қыздыру ортасына байланысты.

Пайкілеу басқа жолдармен қосу қиын немесе мүмкін емес пішіндегі 
бөлшектердің элементтерін қосуға мүмкіндік береді. Пайкілеу барлық дерлік 
металдарды қосу үшін қолданылады. Дəнекерлеуші келесі қасиеттерге ие 
болуы керек: негізгі металды жақсы ерітіңіз, оны ылғалдандырыңыз, жақсы 
сұйықтық икемділігі жəне жеткілікті механикалық беріктігі бар. Дəнекердің 
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балқу температурасы негізгі металдың балқу температурасынан төмен болуы 
тиіс.

Монтаждау кезінде күміс жəне қалайы-қорғасын дəнекерлегіштер 
қолданылады. Күміс дəнекерлер қалайы-қорғасынмен салыстырғанда 
қосылыстың жоғары беріктігі мен жұмыс сенімділігін қамтамасыз етеді. 
Күміс дəнекерлеушілердің оңай балқуы оларды үнемді пайдалануға ықпал 
етеді, сондықтан күмістің жетіспеушілігіне қарамастан, негізінен күміс 
дəнекерлеушілер жауапты құрылымдарды дəнекерлеу үшін қолданылады.

Дəнекерленген қосылыстардың сенімділігі қосылатын беттердің күйіне 
жəне олардың конструкцияларына, дəнекерлеу температурасына жəне 
қолданылатын ағынға байланысты. Дəнекерлеуге жататын бөлшектердің 
беттерін дайындау кезінде механикалық немесе химиялық жолмен ластану, 
тот, оксид жəне май пленкалары жойылады. Қарапайым жағдайда 
бөлшектердің беттері бензинмен немесе спиртпен жуылады.

Пайкілеу қорғаныс атмосферасында немесе қосылатын бөліктердің 
беттерін жоғары температурада мүмкін болатын тотығудан қорғайтын 
флюстерді қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Ыстық қалайылау 
немесе дəнекерлеу алдында бөлшектердің дайындалған беттері ағынмен 
жабылады, ол қолданылатын Дəнекерлеуге жəне қосылатын металдарға, 
сондай-ақ дəнекерлеу əдісіне байланысты таңдалады. Флюстің балқу 
температурасы оның сұйық күйін жəне негізгі металл бойынша біркелкі 
жайылуын қамтамасыз ету үшін дəнекердің балқу температурасынан төмен 
болуы тиіс.

Ағындар металл мен балқытылған дəнекердің бетін тотығудан 
қорғайтын сұйық немесе газ тəрізді қорғаныс аймағының пайда болуына 
ықпал етеді, сонымен қатар оксидтердің қабықтарын бетінен ерітіп, алып 
тастайды.

Пайкілеудің технологиялық процесі дəнекерлеуден бұрын 
қалайылауды қамтиды жəне қосылатын бөліктердің беттерін дəнекерлеудің 
жұқа қабығымен жабудан тұрады. Қалайылау кезінде дəнекерлеуші негізгі 
металмен қорытылады.

Қалайыланғаннан кейін бөлшектер дəнекерленеді, ол үшін 
дəнекерлеуші бөлшектер қосылған жерге жағылады жəне дəнекерлеуші 
толығымен қатайғанша бөлшектерді Сығылған күйде сақтай отырып, ол 
толық ерігенше қыздырылады. Дұрыс жобаланған байланыс құрастыруға 
ыңғайлы жəне РЭА мен құрылғылардың жұмыс жағдайында сенімді жұмыс 
істеуі керек. Дəнекерлеудің жоғары механикалық беріктігі дəнекерлеу 
технологиясын мұқият сақтаған кезде ғана қамтамасыз етілуі мүмкін. 
Пайкілеу алдында бөлшектерді мұқият тазарту жеткіліксіз, дəнекерлеу 
тігісінің дұрыс емес дизайны, дəнекерлеу температурасын сақтамау жəне 
технологиялық процестің басқа да бұзылулары сөзсіз дəнекерлеу тігісіндегі 
əртүрлі ақаулардың пайда болуына жəне дəнекерлеу қосылысының 
əлсіреуіне əкеледі. Пайкілеу кезіндегі негізгі ақаулар мыналар болып 
табылады: 1) дəнекерлеуден кейін бөлшектерді тез салқындату немесе 
дəнекер мен металдың жылу кеңею коэффициенттеріндегі айтарлықтай 
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айырмашылық нəтижесінде дəнекерлеу тігісінде сызаттардың болуы; 2) 
дəнекерлеудің жоғары температурасы немесе Флюстің қарқынды булануы 
есебінен тігісте кеуектердің болуы; 3) олардың ластануына байланысты 
бөлшектердің бетін дəнекермен суламау. Дайын дəнекерленген 
қосылыстардың сапасын бақылау, əдетте сыртқы тексеру арқылы жүзеге 
асырылады.

Дәнекерлер мен ағындар. 350 °C - қа дейін балқу температурасы бар 
дəнекерлеушілер жұмсақ деп, ал балқу температурасы 350 °C-тан асатын 
дəнекерлеушілер қатты деп аталады.

Жұмсақ дəнекерлеушілер ретінде қорғасын мен қалайы негізіндегі 
əртүрлі қорытпалар қолданылады, олардың құрамы дəнекерлеушілердің 
қасиеттерін анықтайды. Кейбір жұмсақ дəнекерлерде дəнекерлеуге арнайы 
қасиеттер беретін сурьма, күміс, висмут жəне кадмий қоспалары бар. Күміс 
пен сурьма балқу жəне қатаю температурасын жоғарылатады, ал висмут пен 
кадмий оларды төмендетеді. Күміс дəнекер күшінің төмендеуіне жол 
бермейді, бірақ оны сынғыш етеді жəне оның мысқа таралуын нашарлатады. 
Мырышты немесе мырыш қорытпаларын дəнекерлеу кезінде дəнекердің
құрамына кіретін сурьма (2,5%-ға дейін) сынғыш сурьма-мырыш 
қосылыстарының түзілуіне ықпал етеді, сондықтан мұндай жағдайларда 
дəнекердегі сурьма мөлшері 0,25% - дан аспауы тиіс.

Радиоаппаратураны құрастыру кезінде қалайы-қорғасыннан жасалған,
жіңішке ұшы бар, тез балқитын, түтікше тəріздес жұмсақ дəнекерлер 
қолданылады.

Қалайы-қорғасын дəнекерлері (ПОС) - 0,15 қоспасы бар қалайы жəне 
2,5% сурьма, қорғасын қорытпаларынан тұрады. Дəнекерлеушілердің 
механикалық беріктігі қалайы мөлшерінің жоғарылауымен артады. 
Дəнекерлеу қосылысының беріктігі əрдайым қолданылатын дəнекерлеушінің 
беріктігіне сəйкес келе бермейді, өйткені кішігірім саңылауларда тігіспен
басқа механикалық қасиеттерге ие негізгі металмен дəнекерлеушінің 
қорытпасымен толтырылады. Қалыпты температурада түйіспемен жасалған 
дəнекерленген қосылыстардың механикалық беріктігі қабаттасқан 
дəнекерленген қосылыстардан жоғары болады.

Электр жəне радио құрылғыларындағы монтаждық қосылыстарды 
дəнекерлеу үшін ПОС - 30(30% қалайы) жəне ПОС-40(40% қалайы) 
дəнекерлері кеңінен қолданылады. Жұқа монтаждау жəне орау сымдарын, 
200°С-тан жоғары қыздыруға жол бермейтін бөлшектер мен тораптарды 
дəнекерлеу, шыны жəне керамикалық өту оқшаулағыштарын вакуумдық 
дəнекерлеу үшін, сондай-ақ жақын орналасқан бөлшектерді сатылы 
дəнекерлеу үшін ПОС-61 дəнекері қолданылады. Ол төмен балқу 
температурасына, аз кристалдану температурасына жəне коррозиялық
төзімділікке ие. Қалайы шығынын азайту үшін аз жəне тұзсыз 
дəнекерлеушілер қолданылады. Құрамында қорғасын, қалайы жəне сурьма 
бар аз тұзды дəнекерлер беріктігі жағынан жоғары қалайы дəнекерден аз ғана 
төмен, бірақ сынғыш болады. Бассыз дəнекерлеушілер өте тұтқыр, бірақ 
балқу температурасы жоғары, дегенмен, бұл дəнекерлеу процесін 

  

 



48

қиындатады. Аз тұзды жəне тұзсыз дəнекерлеушілердің басты кемшілігі-бұл 
кристалданудың кең температуралық аралығы, кейде 100°C-қа жетеді жəне 
қосылысты салқындату үшін қажет уақытты күрт арттырады, оның 
барысында дəнекерленетін бөліктер қозғалыссыз болуы керек.

Тез балқитын дəнекерлер (қалайы, қорғасын, висмут жəне кадмий 
қорытпалары) дəнекерлеу бөлшектердің қызып кету қаупіне байланысты 
төмен температурада орындалатын жағдайларда, сондай-ақ сатылы (екінші) 
дəнекерлеу кезінде қолданылады. Қатайған кезде бұл дəнекерлер аздап 
қысқарады, ал кейбіреулері (мысалы, Вудтың қорытпасы) тіпті біршама 
кеңейеді. Оңай балқитын дəнекерлеушілердің механикалық беріктігі шамалы
(мысалы, висмут дəнекерлеушілері өте нəзік). Қалайы-қорғасын немесе 
висмутты тез балқитын дəнекермен алдын-ала қалайылау қосылыстың 
беріктігін арттыруға ықпал етеді.

Құбырлы дəнекерлер. Радио жабдықтарын орнату кезінде 
қосылыстарды дəнекерлеу үшін қалайы-қорғасын қорытпасынан жасалған 
жəне Розин ағынымен толтырылған кішкентай диаметрлі қуыс түтік деп 
аталатын құбырлы дəнекер кеңінен қолданылады.

Құбырлы дəнекерлердің негізгі артықшылықтары мыналар болып 
табылады: дəнекерлеу орнына дəнекер мен флюс салу мүмкіндігі; дəнекерлеу 
сапасын жақсарту; монтаждау операцияларында еңбек өнімділігінің күрт 
артуы, сондай-ақ қол жеткізу қиын жерлерде дəнекерлеуді жеңілдету; кесек 
немесе сым дəнекерімен жəне жеке флюспен жұмыс істеу кезінде өте 
маңызды (дəнекердің шамамен 20% - ы жəне Флюстің 50% - ы) дəнекер мен 
Флюстің жоғалуын елеулі азайту; дəнекерлеу орнына қажетті мөлшерде 
флюсті беруді қамтамасыз ету, оның; флюс қыздырылған жəне неғұрлым 
белсенді күйде болған кезде дəнекерді балқыту мүмкіндігі; Флюстің 
кездейсоқ ластану мүмкіндігін болдырмау. Құбырлы дəнекердің дизайны  
2.13-суретте көрсетілген.

2.13-сурет. Құбырлы дəнекерлер

Дəнекерлеуді сəтті жүзеге асыру жəне сапалы қосылыс алу үшін 
белсенді заттар-ағындар қолданылады. Олардың жағдайы бойынша ағындар 
қатты (Розин таза), жұмсақ (Розин негізіндегі түрлі пасталар) жəне сұйық 
(қышқылдардың құрамы немесе сұйылтылған Розин негізіндегі алкоголь 
ағындары) болуы мүмкін.
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Флюстер негізгі металл оксидтерінің уақтылы жəне толық еруін, 
дəнекерлеу орнында металл бетінің біркелкі жабылуын жəне оны бүкіл 
дəнекерлеу процесін жалғастыру үшін тотығудан қорғауды қамтамасыз етуі 
керек. Электр дəнекерлеу кезінде pea негізінен fksp ағыны қолданылады 
(30...Этил спиртіндегі розиннің 40% ерітіндісі).

Электрлік дəнекерлеу қосылыстарына қойылатын негізгі талап төмен 
өтпелі қарсылық пен жоғары сенімділікті қамтамасыз ету болып табылады. 
РЭА-ның барлық дерлік электр монтаждау қосылыстарын дəнекерлеу үш
тəсілмен жүзеге асырылады: 1) электр дəнекерлегішпен қолмен; 2) арнайы 
жабдықты пайдалана отырып, балқытылған дəнекерге батырумен; 3) 
балқытылған дəнекердің толқынымен.

Электр дəнекерлегішпен монтаждық қосылыстарды дəнекерлеу электр 
байланысының жоғары сапасы мен сенімділігін, сондай-ақ дəнекерлеу 
қосылысының қажетті беріктігін қамтамасыз етуі керек.

Монтаждық қосылыстарды дəнекерлеуге арналған дəнекер мен 
флюстің маркасы дəнекерлеуге жататын металдарға, дəнекерленетін 
бөлшектердің рұқсат етілген қызуына, бөлшектер мен тораптардың 
конструктивтік талаптары мен пайдалану шарттарына байланысты 
таңдалады.

Электр дəнекерлегішті таңдау кезіндегі негізгі өлшемдер: ең жоғары 
жұмыс температурасы; ұштықтың жылу сыйымдылығы жəне оны қайта 
қыздыру уақыты; дəнекерленетін (дəнекерлеумен қосылатын) бөлшектердің 
массасы мен жылу сыйымдылығы болып табылады.

Жұмыс температурасы мен жылу сыйымдылығы дəнекерлеушінің 
қуаты мен дизайнымен тығыз байланысты екенін есте ұстаған жөн.

Бөлшектерді электрмен жабдықтау жəне дəнекерлеу кезінде негізгі 
құрал ретінде электрлік дəнекерлегіштер қолданылады (2.14-сурет)
қоректену кернеуі 36 В аспайтын электр дəнекерлегіштің корпусы мен 
ұштығы жерге қосылуы тиіс.

Жұмыс кезінде электр дəнекерлегіш жұмыс орнында электр 
монтаждаушының оң жағында болуы керек. Электр дəнекерлегіштің өткізгіш 
сымы икемді болуы керек, өйткені электр дəнекерлегішпен жұмыс істеудің 
ыңғайлылығы жəне дəнекерлеу жұмыстарының жылдамдығы оның 
икемділігіне байланысты.
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2.14-сурет. Жерге тұйықталған электр дəнекерлегіштің құрылымы: 1-
ұштығы;2, 6 - гайкалар; 3 - түтік; 4 - термопара; 5 - керамикалық түтік; 7 -
негіз; 8 - бұранда; 9 - төлке; 10 - ыстыққа төзімді оқшаулағыш түтіктер; 11 -
қалам; 12 - ұстаушы (пластина); 13 - қоректендіру, термопара жəне жерге 
тұйықтау сымдарынан жасалған бұрау; 14 - қыздыру элементі; 15 - жерге 
тұйықтау үшін сым.

Электр pадиоэлементтерді, баспа монтажын, микроөткізгіштерді жəне 
интегралдық микросұлбаларды дəнекерлеу үшін ішкі қыздыру элементі бар 
əртүрлі қуаттағы (12-ден 50 Вт-қа дейін) шағын габаритті электр 
дəнекерлегіштер қолданылады. Дəнекерлеу ұшын қыздыру температурасы 
260 ºС болуы керек. Монтаждық сымдарды қосқыштармен дəнекерлеу қуаты 
90 Вт ауыстырылатын қыздыру элементі бар дəнекерлегішімен жүзеге 
асырылады (2.15-сурет).

2.15-сурет. Ауыстырмалы қыздыру элементі бар электр дəнекерлегіш: 1-
ұштық; 2-корпус; 3-ауыстырмалы қыздыру элементі; 4-қалам; 5-қоректендіру 

сымдары

Дəнекерлеу ұштары геометриялық параметрлермен ерекшеленеді 
(ұзындығы, диаметрі, ұштың иілу формасы, оның жұмыс ұшының қайрау 
формасы). Ұштарды жасау үшін əдетте Мl маркалы мыс (сирек М2, МЗ), 
никель, вольфрам қолданылады.

Дəнекерлеу кезінде мыс ұшының жұмыс бөлігі тез тозады жəне 
тотығады, сондықтан электр дəнекерлегіштердің мыс ұштары қызмет ету 
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мерзімін ұзарту үшін қалыңдығы 40 мкм темір немесе никельдің жұқа 
қабатымен 60 мкм жабылған, ал ұшындағы жұмыс бөлігі ағын ретінде 
мырыш хлоридін қолдана отырып, ПОС-60 дəнекерлегішімен дəнекерлейді.
Электр дəнекерлегіш ұштығының жұмыс бөлігінің геометриясы сапалы 
дəнекерлеуді қамтамасыз ету үшін сұйық дəнекердің қажетті дозасын ұстап 
алуды қамтамасыз етуі тиіс. Дəнекерлеу ұштарының негізгі түрлері жəне 
жұмыс бөлігін қайрау формасы 2.16-суретте келтірілген.

2.16-сурет. Дəнекерлеу ұштарының түрлері (а) жəне олардың жұмыс бөлігін 
қайрау формалары: Б-пирамида; в-төрт қырлы сына; г-сына; д-конус; е-

кесілген конус

Электр дəнекерлегішті таңдап, дəнекерлеуге дайындағаннан кейін 
дəнекерлегіштің жұмыс режимін (ұштықтың жұмыс бөлігінің 
температурасын) белгілеу үшін сынақ дəнекерлеулерін орындау ұсынылады, 
содан кейін дəнекерлеуге кірісуге болады. Электр радиоэлементтердің 
шықпалары мен сымдардың талсымдарын қалайылау балқытылған дəнекері 
бар арнайы электр ванналарын пайдалану арқылы жүргізіледі. Қалайылау 
бөлшектерді балқытылған дəнекерге қолмен батыру арқылы жүзеге 
асырылады.

Дəнекерленген механикалық қосылыстардың беріктігі өткізгішті 
пинцет көмегімен қосылыс орнына жақын шайқау арқылы тексеріледі. 
Жақсы дəнекерлеу қабілеті-бұл бірден емес, тəжірибе нəтижесінде, кейде 
ұзаққа созылатын өнердің бір түрі.

Сапалы жəне əдемі дəнекерлеудің құпиясы-дəлдік пен тазалық: егер 
өткізгіштер нашар тазаланса, ластанған, қыздырылмаған немесе қызып кетсе, 
ешқашан жақсы дəнекерлеу болмайды. 

Дəнекерлеуді жеткілікті қыздырудың белгісі-розиннің қайнауы жəне 
дəнекерлегішпен байланысқан кезде будың көп бөлінуі. Әдетте қыздырылған 
дəнекерлегіш дəнекерлеуді жақсы ерітеді жəне масштабпен жабылмайды.

Дəнекерлеудің соңғы нəтижесі - екі металл элементін біріктіру. 
Дəнекерлеу процесінің өзі балқу температурасы əлдеқайда төмен тəуелсіз 
металлмен қамтамасыз етілген. Дəл осы металл дəнекерлеу қызметін 
атқарады.

Әрбір дəнекерлеу əдісі байланыс элементтерінде металл элементтерін 
қыздыру принципіне негізделген. Жылыту температурасы дəнекерлеуге 
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қолданылатын металл балқитын температурадан жоғары болуы керек. Бұл 
режимде дəнекерлеу металы балқытылып, бөлшектер арасындағы 
саңылаулар мен жарықтарға еркін ағып, тіпті металл құрылымының өзіне де 
ішінара енеді. Қатудан кейін бұл жерде механикалық байланыс пен электрлік 
байланыс пайда болады. 

Дəнекерлеудің екі негізгі шарты бар, оларсыз дұрыс дəнекерлеу туралы 
мəселені шешу мүмкін болмайды:

- дəнекерлеу нүктесінде элементтер мүмкіндігінше таза болуы керек. 
Беткі қабатқа қосылыс молекулалық деңгейде жүзеге асырылады, тіпті 
кішкене кір немесе оксидті пленка байланыстың сенімділігін айтарлықтай 
төмендетеді. Бөлшектер мүлдем қосылмауы мүмкін.

- температуралық режимді сақтау. Температура айырмашылығы 
жеткіліксіз болған жағдайда, қату кезінде термиялық шөгуге байланысты 
дəнекерлегіштің кристалдық торы қалыпты түрде қалыптаса алмайды.

Мыс пен мыс қорытпалары дəстүрлі дəнекерлермен жақсы 
байланысады. Олар болат, алюминий жəне басқа металдарға жарамды. 
Жалғыз елеулі шектеу - бұл үлкен метал бөлшектерін қажетті температураға 
дейін қыздыру мүмкін еместігі. Көбінесе дəнекерлегіш қалайының 
құрамында əр түрлі мөлшерде болуы мүмкін қалайы-қорғасын қорытпасынан 
тұрады. Құрамдық пайызы таңбалау кезінде көрсетіледі, мысалы, POS-40
немесе POS-60. Балқу температурасы осы индикаторға да тəуелді, ол бірінші 
дəнекерлеу үшін 235 градус, ал екіншісі үшін 183 градус. ПОСВ-33
дəнекерлеудің балқу температурасы одан да төмен, ол қалайы, қорғасын 
жəне висмуттан тұрады. Алюминий бөлшектерін біріктіру үшін арнайы 
жоғары балқу дəнекерлері қажет.

Тағы бір маңызды компонент - бұл флюстер, олардың көмегімен 
металдың беткі қабаттары оксидтерден тазартылады. Ең кең таралғаны 
канифоль, ол қыздырылған металды ауамен байланыстан сақтайды.

Дəнекерлеу аксессуарына төмендегілер кіреді:
- қорғасын қорытпасы,
- қорғасынсыз қорытпа,
- ағын қосылған қорытпа,
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- ағынсыз қорытпа.
Дəстүрлі түрде дəнекерлеу диаметрі 0,8-15 мм сым түрінде, сондай-ақ 

шыбық түрінде жасалады. Сым нұсқасы ең кең таралған болып саналады.
Электроника саласында дəнекерлеу үшін көбінесе канифольды 

қорғасынсыз немесе канифольсыз қорғасынсыз дəнекерлеу қолданылады. 
Дəнекерлеудің қорғасынсыз түрі қалайы мен мыс қорытпасына негізделген. 
Сондай-ақ, қорғасынды дəнекерлегіш (60% қалайы, 40% қорғасын) 
қолданылады (əлдеқайда сирек), бірақ бұл нұсқа денсаулыққа зиянды болып 
саналады жəне оны қолдану ұсынылмайды.

Бақылау сұрақтары

1. Дəнекерлер мен ағындардың мақсатын сипаттаңыз.
2. Характерезуйте конструкциясына заземленного толады.
3. Ауыстырылатын қыздыру элементінің қолданылуын сипаттаңыз.
4. Дəнекерлеу шарттарын атаңыз.
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3 ТАРАУ. ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІНДЕ ҮЗДІКСІЗ 
ЭЛЕКТРМЕН ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

           Бұл тарау əр түрлі жүктеме кезінде электр қуат берудің оңтайлы 
энергия үнемдегіш режимін реттеуге қажетті білімді, икемдер мен  
дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нəтижесінде білім алушылар 
жабдық пен құралдардың энергия үнемдеу режимдерін анықтау қағидаларын, 
оңтайлы қоректендіру режимін есептеуді жəне оған жабдықтар таңдауды 
меңгереді.

3.1 Заманауи қуат көздері

Электр жабдықтары мен құрылғыларының сенімділігі үшін оларды 
МЕМСТ 13109-97 регламенттелген рұқсат етілген шектерде орналасқан сапа 
көрсеткіштерімен электр энергиясымен үздіксіз қоректендіру қажет.

Осы мақсатта келесі құралдар қолданылады:
1. Электрмен жабдықтаудағы ұзақ үзілістер кезінде автономды көздер-бүкіл 
қондырғыны немесе неғұрлым жауапты тұтынушыларды электрмен 
жабдықтауды қамтамасыз ететін дизель генераторлық қондырғылар (ДГУ).
2. Қысқа мерзімді қонулар немесе кернеудің жоғарылауы, сондай - ақ 
жиіліктің ауытқуы кезінде-кедергілерге сезімтал аса жауапты 
тұтынушыларды: компьютерлік техниканы, сондай-ақ байланыс, өрт жəне 
күзет сигнализациясы жүйелерін қоректендіру үшін үздіксіз қоректендірудің 
статикалық агрегаттарын (ББӘ) қолдану.
3. Қоректендіруші желінің кернеуі төмендеген немесе жоғарылаған кезде -
радио жəне теледидар аппаратурасының қалыпты жұмысын қамтамасыз 
етуге арналған кернеу тұрақтандырғыштары.
4. Импульстік асқын кернеулерде-электр жабдықтарының барлық түрлерін 
қорғауға арналған асқын кернеу шектегіштері. Кернеу 
тұрақтандырғыштарын əртүрлі фирмалар шығарады жəне нарықта кеңінен 
ұсынылған. Олардың таңдауы қуат беру желісінің электр жабдықтарына 
байланысты емес жəне қорғалатын құрылғының кернеуімен, оның қуаты мен 
қуат беру желісінің кернеуімен анықталады.

Электрмен қоректендіру жүйесінің құрылымдық сұлбасы
Электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз етуге қатысты электр 

энергиясын тұтынушылар (электр қабылдағыштар) үш санатқа бөлінеді. 
Бірінші санаттағы электр қабылдағыштар-бұл электрмен жабдықтаудың 
үзілуі адамдардың өміріне қауіп төндіруі, мемлекет қауіпсіздігіне қауіп 
төндіруі, айтарлықтай материалдық залал, күрделі технологиялық процестің 
бұзылуы, коммуналдық шаруашылықтың, байланыс жəне теледидар 
объектілерінің ерекше маңызды элементтерінің жұмысының бұзылуына 
əкелуі мүмкін электр қабылдағыштар.

Eкінші санаттағы электр қабылдағыштар-бұл электрмен жабдықтаудың 
үзілуі өнімнің жаппай шығарылуына, жұмысшылардың, механизмдердің 
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жəне өнеркəсіптік көліктің жаппай тоқтап қалуына, қала мен ауыл 
тұрғындарының едəуір санының қалыпты жұмысының бұзылуына əкелетін 
электр қабылдағыштар. Үшінші санаттағы тұтынушыларға бірінші жəне 
екінші санаттағы анықтамаларға жатпайтын барлық басқа электр 
қабылдағыштар жатады. Байланыс кəсіпорындары бірінші санаттағы 
тұтынушыларға жатады жəне оларды энергиямен жабдықтау үш тəуелсіз 
көзден қамтамасыз етілуі керек. Сыртқы екі іске қосу жеке тəуелсіз электр 
станцияларынан, ал үшіншісі-өзінің дизельдік электр станциясынан болуы 
тиіс. Байланыс кəсіпорнын электрмен жабдықтаудың типтік құрылымдық 
сұлбасы 3.1-суретте мынадай құрылғыларды қамтиды:
1) трансформаторлық қосалқы станциялар (ТП1 жəне ТП2);
2) меншікті электр станциясы (Эс);
3) резервті автоматты түрде енгізу құрылғысы (РАҚ);
4) ауыспалы токты енгізу-тарату шкафы (ШВР);
5) Электр қоректендіргіш қондырғы (ЭҚҚ);
6) желдету жəне ауа баптау жүйесі (СВ жəне К);
7) жарықтандыру электр желілері; 
8) мониторинг жəне басқару жүйесі (СМ жəне У).

3.1 сурет. Байланыс кəсіпорнын электрмен жабдықтаудың типтік 
құрылымдық сұлбасы

Трансформаторлық қосалқы станция (ТП) кернеудің (6...10) кВ
деңгейінен 50 Гц өнеркəсіптік жиіліктегі үш фазалы ауыспалы токтың 
220/380 В дейін төмендеуін қамтамасыз етеді. Жоғары кернеулерді қолдану 
электр желілеріндегі ең аз шығындармен үлкен қуаттарды ұзақ қашықтыққа 
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жіберуге мүмкіндік береді. РАҚ-резервті автоматты енгізу құрылғысы, 
жүктемені қоректендіретін электрмен жабдықтау көздерін 1 (фидер) бір 
кірмеде (фидерде) қоректендіру ажыратылған кезде негізгі кірмеде кернеу
жоғалған жағдайда 2 (резервтік) енгізуге ауыстырып қосуды жүзеге асырады.
Екі фидерде де кернеу жоғалған кезде электрмен жабдықтаудың резервтік 
көзін қосу жүзеге асырылады. Байланыс кəсіпорындарында кепілді 
қоректендіру үшін электрмен жабдықтаудың резервтік көзі ретінде меншікті 
электр станциялары пайдаланылады. Меншікті электр станциялары (ЭС) екі 
мақсатқа ие болуы мүмкін. Байланыс объектісін электрмен жабдықтау 
сыртқы электр желілерінен немесе электр станцияларынан жүзеге асырылуы 
мүмкін болған жағдайда, ЭС резервтік электрмен жабдықтауды жүзеге 
асырады. Сонымен қатар, CE қуаты байланыс кəсіпорнының қажетті 
минималды жүктемесімен шектеледі. Ерекше жауапты байланыс 
кəсіпорындарында CE байланыс кəсіпорындарының ұзақ мерзімді автономды 
жұмысын қамтамасыз етуі керек.

Сыртқы желілерден немесе электр станцияларынан электрмен 
жабдықтау болмаған кезде ЭС электрмен жабдықтаудың жалғыз көзі болып 
табылады жəне барлық жүктемелерді (кəсіпорынның техникалық жəне 
шаруашылық мұқтаждықтарын) қамтамасыз ете отырып, ұзақ мерзімді 
жұмысқа есептеледі. ЭС Іштен жанатын бастапқы қозғалтқыштармен, газ 
турбиналарымен немесе өзге де бастапқы қозғалтқыштармен жабдықталады. 

Электр генераторлары ретінде əр түрлі айнымалы жəне тұрақты ток 
генераторлары қолданылады кіріс-тарату шкафы (ШВР) – мыналарды 
қамтамасыз етеді: түзеткіш құрылғыларға, жергілікті тұтынушыларға 
айнымалы ток беру; тұрақты токтың кернеуін бақылау; ЭҚҚ жабдығында 
пайда болатын зақымданулар туралы ақпаратты жинау; ТРС ток жүргізуші 
шиналарындағы кернеу мен қысқа тұйықталу токтары бойынша шамадан тыс 
жүктемелерден қорғау, сондай-ақ байланыс кəсіпорнының авариялық 
жарықтандыруын автоматты қосу жəне қайта қосу. 

Кейде ШВР-ға РАҚ функциялары жүктеледі, яғни электр 
энергиясының сыртқы көздерін ажыратқан кезде автоматтандырылған дизель 
электр станцияларын іске қосуға сигнал беруді жəне сыртқы электр 
көздерінен қоректенетін, кепілдендірілмеген қоректендіруді 
тұтынушылардан дизель электр станциясына қосылатын кепілді 
қоректендіруді тұтынушыларды автоматты түрде бөлуді жүзеге асырады. 
Желдету жəне ауаны баптау жүйесі (СВ жəне К) адамдардың əл-ауқаты мен 
ЭСК қалыпты жұмыс істеуі үшін неғұрлым жағымды оңтайлы 
метеорологиялық жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында жабық үй-
жайларда параметрлерді белгілі бір деңгейде жасайды жəне автоматты түрде 
қолдайды. 

Ауаны кондиционерлеу ауаны алудың, дайындаудың (қажетті 
кондиция беру), орын ауыстырудың жəне оны таратудың техникалық 
құралдары, сондай - ақ суық жəне жылумен жабдықтау, автоматика, 
қашықтықтан басқару жəне бақылау құралдары кешенімен жүзеге 
асырылады. SV жəне K əдетте кешенді автоматтандырылған басқару 
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жүйелерімен қамтамасыз етіледі. Автоматтандырылған кондиционерлеу 
жүйесі қоршаған орта параметрлерінің ауытқуына қарамастан бөлмедегі 
ауаның берілген күйін сақтайды.

Мониторинг жəне басқару жүйесі (СМ жəне У) ЭСК жай-күйін 
қашықтан бақылауды жəне басқаруды жүзеге асырады. Жүйені басқару 
жүйесімен мұндай байланыс мүмкіндігі персонал шығындарын, пайдалану 
жəне қызмет көрсету шығындарын азайтады. Оған селективті қол жеткізумен 
бірге толық ақпараттың болуы ЭСК-дегі зақымдарды жою кезінде 
жылдамдық пен тиімділікті арттырады. 

Контроллердің жадында бірнеше күн бойы ақаулар туралы мəліметтер 
жəне өлшенген параметрлер мəндері сақталады, бұл белгілі бір шамалардың 
ұзақ мерзімді əрекетін тексеруге мүмкіндік береді. Бұл жергілікті 
оператордың консолі немесе қашықтан басқару орталығы арқылы қажетті 
деректерді оқуға жəне талдауға мүмкіндік береді. Жүйелік ақпаратты жазу, 
сақтау жəне беру шығындарды оңтайландырумен статистикалық талдау мен 
жоспарлаудың негізін құрайды. Сонымен қатар, бұл ақауларды уақтылы 
анықтауға мүмкіндік береді.

Контроллерге жүйенің жұмысы туралы ағымдағы ақпарат түседі: 
жүктеме кернеуі, жүктеме тогы, батарея тогы, түзеткіш құрылғылардың 
ағымдағы жай-күйі, айнымалы токтың қоректендіру жүйесінің жай-күйі; 
түзеткіш құрылғылардың температура датчигінен ақпарат, батареяның 
температура датчигінен ақпарат жəне т. б. Контроллер келесі басқару 
функцияларын орындайды:

1) ток бойынша басқарылатын батарея заряды; 
2) уақыт бойынша басқарылатын батарея заряды; 
3) "терең" разряд кезінде батареяның ажыратылу түйіспесін бақылау; 
4) "өзгермелі зарядтың"; 
5) температураға байланысты батареяны ажырату; 
6) түзеткіш құрылғыларды қашықтықтан басқару жəне т.б.

Бұдан басқа, контроллер қалқымалы ауыстырып-қосу контактілері 
арқылы қашықтағы жабдық үшін іркілістер туралы аналогтық сигнал беруді, 
сондай-ақ модем арқылы цифрлық сигнал беруді қамтамасыз етеді: жүктеме 
кернеуін бақылау, батарея кернеуін бақылау, сақтандырғыштарды бақылау, 
түзеткіштерді бақылау, айнымалы ток қуатын бақылау.

Электр қоректендіргіш қондырғы (ЭҚҚ) - байланыс кəсіпорнының 
қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті ауыспалы жəне тұрақты токтың əртүрлі 
кернеулерінің үздіксіз берілуін қамтамасыз етуге, түрлендіруге, реттеуге, 
бөлуге жəне қамтамасыз етуге арналған ЭҚҚ бөлігі. ЭҚҚ келесі элементтерді 
қамтиды: түзеткіш құрылғылар (ВУ), кернеу инверторлары (И) жəне 
конверторлары (К), аккумуляторлық батарея (АБ), ЭҚҚ жабдығын өзара, 
сондай-ақ байланыс аппаратурасымен жəне қорғаныс құрылғыларымен жерге 
қосу жүйесімен байланыстыратын ток тарату желілері (ТРС). Түзеткіш 
құрылғы (ВУ) – айнымалы токтың кернеуін тұрақты ток кернеуіне 
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статикалық түрлендіргіш. Өнеркəсіптік аккумуляторлық батареяларды 
зарядтауға жəне зарядтауға, сондай-ақ байланыс жабдықтары мен 
жарықтандыру қондырғыларын электрмен жабдықтауға арналған жалпы 
қолданыстағы ВУ шығарады.

Жүктеме тогының шамасы параллель жұмыс істейтін түзеткіш 
блоктардың түрі мен санымен анықталады. Кернеу инверторы (и) –
аккумулятор батареясының тұрақты кернеуін 50 Гц жиіліктегі 220 В 
айнымалы бір фазалы кернеуге түрлендіреді.

Кернеу түрлендіргіші (К) - бір деңгейдегі тұрақты кернеуді басқа 
деңгейдегі тұрақты кернеуге айналдырады. 

Кернеу түрлендіргіші екі функцияны орындай алады: 1) аккумулятор 
батареясын штаттық жүктемеге түсіру кезінде кернеуге вольт қосуды жүзеге 
асыру, яғни. батареяның разрядтау процесінде рұқсат етілген шектерде 
байланыс аппаратурасындағы кернеуді ұстап тұру. Мұндай түрлендіргіш 
вольт тəрізді (ВДК) деп аталады; 2) желі кернеуінің жоғалуы немесе оның 
қажетті сапа параметрлерінен ауытқуы кезінде 50 Гц жиіліктегі айнымалы 
ток кернеуімен байланыс жабдықтарын қоректендірумен қамтамасыз ете 
отырып, автономды инвертор ретінде жұмыс істеу.

Аккумулятор батареясы (АБ) - көп реттік əрекет ететін химиялық ток 
көзі. Ол сыртқы тұрақты ток көзінен алынған электр энергиясын қажет 
болған жағдайда сақтауға, ұзақ сақтауға жəне беруге қабілетті. ЭСК қосылған 
сəтке дейін ЭСК авариялық режимінде электр энергиясының резервтік көзі 
ретінде пайдаланылады. Аз қуат тұтынумен AB бір батареямен ұсынылуы 
мүмкін. Орташа жəне үлкен қуаттарда AB-бұл дəйекті түрде енгізілген 
элементтер, олар өз кезегінде оның сыйымдылығын арттыру үшін параллель 
қосылуы мүмкін.

Қуат трансформаторлары
Трансформатордың жұмысы Фарадей заңына негізделген, онда сымның 

N орамынан катушканың ішінде жасалған айнымалы магнит ағыны оның 
қысқыштарына кернеу əкеледі: 

                         (3.1)

мұндағы N – катушканың бұрылыстарының саны; – веб/С-тегі 
магнит ағынының өзгеру жылдамдығы.
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3.2-сурет. Трансформаторды қосу сұлбасы

Бұл қатынас қайтымды, яғни айнымалы кернеу Е катушкаларға 
қолданыла отырып, оның ішінде жоғарыда жазылған арақатынасқа сəйкес 
айнымалы магнит ағынын жасайды. 

Қарапайым трансформатор бір жалпы магнит құбырына 
орналастырылған екі орамадан тұрады. 1e сыртқы энергия көзінен айнымалы 
кернеу орамалардың біріне қолданылады, ол бастапқы деп аталады, ал 
жүктеме басқа розеткаларға қосылады (3.2-сурет). 

N1 жəне N2 – бастапқы жəне қайталама орамалардың бұрылыстарының 

санын белгілеңіз: (Фарадей заңы) немесе  
Cол Ф ағыны екінші орамаға енетіндіктен

                         (3.2)

соңғы немесе n саны трансформация коэффициенті 
деп аталады. Көріп отырғанымыздай, бұл коэффициент орамдар санының 
қатынасымен анықталады. 

Егер n > 1 болса, жоғарылатқыш трансформатор деп аталады, ал 1 < 
n болса,  онда төмендеткіш трансформатор деп аталады.

Енді Rн жүктелген трансформатордың Rвх кіріс кедергісін табамыз, 
яғни бастапқы ораманың тізбегіне есептелген жүктеме кедергісі:

                  (3.3)

сонымен, 

                                                      (3.4)

яғни трансформатор жүктеме кедергісін коэффициентімен 
түрлендіреді. 
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Токтардың, кернеулердің жəне кедергілердің трансформациясы үшін 
алынған қатынастар идеалды трансформатордан тұратын электр тізбектерін 
есептеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді:

1) барлық элементтерді бастапқы ораманың тізбегіне ауыстыру 
арқылы;

2) барлық элементтерді екінші ораманың тізбегіне ауыстыру арқылы. 
Мұндай аударымның мысалдары 3.3 жəне 3.4-суретте корсетілген.

3.3-сурет. Барлық элементтерді бастапқы орам тізбегіне ауыстыру

3.4-сурет. Барлық элементтерді екінші реттік орам тізбегіне ауыстыру

Нақты трансформатордың негізгі сипаттамалары мыналар болып 
табылады: 

1) əрбір ораманың шықпалары көрсетілген электр сұлбасы;
2) бастапқы ораманың номиналды кернеуі;
3) номиналды жүктеме кезінде қайталама ораманың номиналды 

кернеуі; 
4) ВА-дағы трансформатордың номиналды қуаты немесе қайталама 

ораманың номиналды тогы. 
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Барлық осы сипаттамалар əдетте трансформатордың корпусында 
белгіленеді. Қарапайым электр тізбегін есептеу үшін (3.5-сурет) нақты 
трансформатор N трансформациясының бірдей коэффициентімен, бірақ 
суретте көрсетілгендей қосымша элементтерден тұрады. 

3.5-сурет. Жүктемесі бар трансформатор

3.6-сурет. Нақты трансформатордың ауыстыру сұлбасы: R1, R2-орамалардың 
кедергісі; LS1, LS2-орамалардың шашырауының индуктивтілігі; LM-магниттік 
тізбектің магниттелуінің индуктивтілігі; RM-темірдегі шығындарды ескеретін 
кедергі; c-паразиттік сыйымдылық

3.7-сурет. Тізбек үшін эквивалентті сұлба.
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Әдетте, бұл ауыстыру сұлбасы тек R1, R2, LS1 жəне LS2, одан да жиі тек 
R1 жəне R2 қалдырады. Соңғы жағдайда электр тізбегі 3.7-суретте көрсетілген 
түрге келтірілуі мүмкін. Трансформаторы бар Еg кернеу көзін 

жəне ішкі кедергісі бар оған балама Тевененен 
генераторымен ауыстыруға болатындығы көрінеді.

Түзеткіштер
Түзеткіштер айнымалы кернеуді тұрақты (импульсті) түрлендіруде 

қолданылады. Әдетте түзету үшін PN диодтары (көбінесе кремний) 
қолданылады, олардың құрылымы мен белгілері 3.8-суретінде көрсетілген.
Түзеткіш диод токты тікелей бағытта (анодтан катодқа дейін) жақсы өткізеді 
жəне іс жүзінде токты кері бағытта өткізбейді. 3.9-суретте кремний түзеткіш 
диодтың типтік вольтамперлік сипаттамасы (ВАС) көрсетілген.

3.8-сурет. P-n-ауысудың құрылымы мен шартты белгісі

3.9-сурет. Кремнийлі диодты түзеткіштің вольт-амперлік сипаттамасы

Кернеудің кең аймағында (бірақ бəрі емес) осы сипаттаманың барысы 
мынадай өрнектермен жақсы сипатталады(3.8- сурет):

                                       (3.5)
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мұндағы - PN-ауысудың кері тогы; U-диодқа қолданылатын 
кернеу;

- жылу потенциалы, k-Больцман тұрақтысы, T - абсолютті 
температура, Q-электронның заряды (T = 300 К кезінде Vт жылу потенциалы 
шамамен 0,025 В-ге тең).

немесе шекті мəндері асып кетсе, диодтың қалыпты 
жұмысы оның бұзылуына дейін бұзылады. Түзеткіш диодтың негізгі 
параметрлері:-түзетілген токтың шекті рұқсат етілген орташа мəні -

шекті рұқсат етілген кері кернеу -тікелей токтың шекті рұқсат 
етілген импульстік мəні. 

Осы негізгі параметрлерден басқа, паспорттық деректерде диод əдетте 
көрсетіледі:

- Uобр диодының кері тогы; - кері қалпына келтіру уақыты (бұл 
қолданылатын кернеудің полярлығы өзгерген кезде өткізгіш диод 

құлыпталатын уақыт) 
- ең жоғары рұқсат етілген fx жиілігі. 
Диодтары бар электр тізбегін есептеу, егер мынадай жорамалдарды 

қабылдасақ, айтарлықтай оңайлатылады: 
1) тікелей (өткізгіш) бағытта диод арқылы ток қандай болмасын UD ≈ 

0,7В диодындағы кернеу;
2) кері (өткізгіш) бағытта ID ≈ 0 диод арқылы ток диодқа қолданылатын 

кернеу қандай болса да. 
Мысал.
Шамасы +12 В кернеу тізбекке беріледі.

Анықтау: 1) UD = ? 2) = ? UR 3) I = ? 
Сонда 1) UD = 0,7 В; 2) UR = 12 В−UD ≈ 11,3 В ;
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Оң жарты кернеу кезеңінде бір жартылай периодты диод (3.10-
сурет) ток өткізеді. 

Нəтижесінде барлық кернеулердің хронограммаларын ұсынуға болады.
Кернеу түзеткіштің шығу бар пульсациялық сипатынан өзгере отырып 

нөлге дейін біраз максималды маңызы бар. (3.11-сурет) Түзетілген кернеудің 
негізгі параметрлері: 

1) максималды (ең жоғары) мəні  

              3.10-сурет. Бір жартылай периодты түзеткіштің сұлбасы

3.11-сурет. Түзеткіштегі кернеу хронограммасы
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2) орташа 

3) пульсация деңгейі 

Бір жартылай периодты түзету өте тиімді емес екенін көруге болады: 
түзетілген кернеудің орташа мəні салыстырмалы түрде аз, ал пульсация 
деңгейі жоғары. 

Таңдалған диод бір жартылай периодты түзеткіштің сұлбасында 

қалыпты жұмыс істеуі үшін оның параметрлері жəне 

                                                                (3.6)

Oрташа нүктелі екі жартылай периодты түзеткішті қарастырыңыз. 
Орташа нүктелі Трансформатор E'2 жəне E''2 екі симметриялы кернеуді 
шығарады" антифазадағы осы орташа нүктеге қатысты. D1 диоды оң жарты 
период кезінде E'2 кернеуін өткізеді, ал D2 диоды осы уақытта теріс E''2
кернеу жарты периодымен жабылады" . Келесі жартылай кезеңде D2 диоды 
өтеді, ал D1 диоды жабылады. Нəтижесінде жүктемеде E'2 , содан кейін E"2 
кернеуінің оң жарты толқыны пайда болады, бірінен соң бірі жəне т.б.

Ортаңғы нүктесі бар екі жартылай периодты бір фазалы түзеткіштегі 
кернеулердің хронограммасы 3.12-суретте көрсетілген.

3.12-сурет. Орташа нүктесі бар екі жартылай периодты бір фазалы түзеткіш
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3.13-сурет. Екі жартылай периодты бір фазалы кернеу хронограммасы
орта нүктелі түзеткіштер

Түзеткіштің шығыс кернеуі бұл ретте мынадай параметрлерге ие:

1) ең жоғарғы (ең жоғарғы) мəні 
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                           (3.7)

2) орташа мəні 

                           (3.8)

3) пульсация деңгейі 

                                    (3.9)

Екі жартылай периодты түзету бір жартылай периодпен салыстырғанда 
Uвых,ср бойынша пайда əкелетіні анық, бірақ күрделі трансформаторды 
қолдануды қажет етеді (3.13-сурет).

Таңдалған диодтар орташа нүктелі екі жартылай периодты түзеткіштің 
сұлбасында қалыпты жұмыс істеуі үшін əр диодтың параметрлері шартты 
қанағаттандыруы керек; 

                                  (3.10)

Көпірлі екі жартылай периодты түзеткішті (3.14-сурет) қарастырыңыз.
Оң С2 жарты кезеңі ішінде D1 жəне D2 диодтары жүргізіледі, ал Rн-де D2 жəне 
D2 диодтарында 0,7 В кернеуінің екі төмендеуін алып тастағанда E2 
кернеуінің оң жарты толқыны бөлінеді. Теріс С2 жартылай кезеңі кезінде D3

жəне D4 диодтары жасалады, бұл Rн жүктемесінде тағы бір оң жарты толқын 
пайда болады. Көпірлі екіжартылай кезеңді түзеткіштегі кернеу
хронограммалары 3.15-суретте ұсынылған.

Шығу кернеуінің параметрлері орташа нүктесі бар екі жартылай 
периодты кернеумен бірдей: 

(3.11)
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3.14-сурет. Көпірлі екі жартылай периодты түзеткіш

3.15-сурет. Көпірлі қос жартылай периодты түзеткіштегі кернеу 
хронограммалары

Диодтарды таңдау келесі шарттармен орындалады: 
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                                    (3.12)

Көпір түзеткішіндегі кернеудің жоғалуы орташа нүктелі түзеткіш үшін 
0,7 В орнына 1,4 В құрайды, бірақ оның трансформаторы əлдеқайда 
қарапайым жəне арзан, ал диодтар кернеуді екі есе аз сезінеді.

Сүзгілер
Сыйымдылық сүзгісі қарапайым жəне сонымен бірге түзетілген 

кернеудің импульстарын азайтудың кең таралған құралы болып табылады 
(3.16-сурет).

3.16-сурет.  Сыйымдылықты сүзгісі бар түзеткіш хронограммасы

1 интервалда конденсатор дейін зарядталады,оның С 
сыйымдылығында энергияны сақтайды. 
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2 интервалда диодтағы кернеу теріс жəне ол бұғатталған. Конденсатор 
Rн-де зарядталған, жүктеме сақталған энергияны береді. 

3 интервалында диод қайтадан ток өткізеді жəне конденсатор un, max 
дейін зарядталады. 

4 интервалында диод бұғатталған, ал конденсатор Rн арқылы 
зарядталған жəне т.б. 

Конденсатордағы қалдық кернеудің əсерінен:
1) түзетілген кернеу енді нөлге дейін төмендемейтінін көруге болады; 
2) диод желілік кернеу кезеңінің көп бөлігін блоктайды. 

Жұмыс істеудің осы ерекшелігіне байланысты диод токты қысқа 

импульстармен өткізеді, олар орташа токынан едəуір асады . 

Диодтың орташа тогы , əрине, жүктемесінің орташа тогына тең 
болуы керек. Қалдық импульстарды есептеу үшін ΔU конденсаторды RN 

арқылы шығару кезінде разряд тогы шамамен тұрақты жəне -ге тең 
болады деп санайды . Сонымен қатар, конденсатордың зарядтау уақыты 
разряд уақытына қарағанда əлдеқайда аз деп саналады, сондықтан разряд 
түзетілген кернеудің бүкіл кезеңін алады. 

Сүзгісі бар түзеткіштің шығыс кернеуі мынадай параметрлерге ие: 

1) максимал мəні 

2) пульсация деңгейі 

3) орташа мəні  ;

4) пульсация коэффициенті 

Таңдалған диодтың қалыпты жұмыс істеуі үшін оның параметрлері 
шартты қанағаттандыруы керек 

                        (3.13)

Берілген жүктеме тогы жəне ΔU пульсациясының берілген деңгейі 
кезінде сүзгі конденсаторының сыйымдылығы болуы тиіс:

                (3.14)
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Индуктивті сүзгі жүктеме жүктемесімен қатар қосылған индуктивті 
катушкадан тұрады.(3.17-сурет) Индуктивтілік катушкасы токтың 
тербелістерін тегістейді, сондықтан жүктемедегі кернеу ескеріледі.
Нəтижесінде кернеулердің хронограммасы 3.18-сурет түрінде көрсетілгендей
болады. 

Индуктивтілік шартынан таңдалады,

мұндағы  

болады.

3.17-сурет. Индуктивті сүзгісі бар түзеткіш сұлбасы

3.18-сурет. Түзеткіштегі кернеу хронограммасы

Сүзгінің индуктивтілігін таңдау кезінде жүктемедегі қалдық 

импульстар болады (3.17-сурет) .

LC сүзгісі. Сыйымды сүзгі кезінде Rн азайған кезде пульсациялар 
артады. Керісінше, индуктивті сүзгіде олар Rн төмендеген кезде азаяды . L 
жəне C комбинациясы Rн-ге қарамастан жақсы сүзуге мүмкіндік береді  (3.19-
сурет). 
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Бұл жағдайда кірісіндегі пульсацияларорын алады.

3.19-сурет. LC сүзгісі бар түзеткіш сұлбасы.

CLC сүзгі тізбегі 3.20-суретте көрсетілген.

3.20-сурет. CLC сүзгі тізбегі.

                                    (3.15)

Осылайша, CLC сүзгілерін қолдану түзетілген кернеуді сапалы сүзуге 
мүмкіндік береді.

Сызықтық кернеу тұрақтандырғыштары
Сызықтық тұрақтандырғыштың құрылымдық диаграммасы 3.21-

суретте көрсетілген.
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3.21-сурет. Сызықтық тұрақтандырғыштың құрылымдық диаграммасы: 1-
тірек кернеуінің көзі; 2-реттеуші элемент (əдетте транзистор); 3-компаратор( 
қате сигналының күшейткіші); 4-шығу кернеуінің сенсоры (əдетте резистивті 
кернеу бөлгіш)

Сұлба автоматты басқару принципіне сəйкес жұмыс істейді: шығыс 
кернеуінің берілген деңгейден кез-келген ауытқуы компаратормен 
күшейтіледі жəне бастапқы бұзылумен антифазадағы кері байланыс тізбегіне 
беріледі, бұл осы бұзылыстың толық өтелуіне əкеледі. Тұрақтандырғыштың 
Шығыс сипаттамасы күріш түрінде келтірілген 3.22- суретінде.

3.22-сурет. Тұрақтандырғыштың шығыс сипаттамасы:

U0-бос жүрістің шығу кернеуі( Івых = 0); 

Uн - номиналды (максималды) жүктеме кезіндегі шығу кернеуі, -
қысқа тұйықталудың шығу тогы

Тұрақтандырғыштың негізгі параметрлерін екі топқа бөлуге болады. 
I топ-электр шамаларының шекті рұқсат етілген мəндері: 

- максималды кіріс кернеуі; 
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-максималды шығыс тогы;

- максималды таратылатын қуат.
II топ-тұрақтандырғыштың сапасын сипаттайтын параметрлер: 

-кіріс кернеуі бойынша тұрақтандыру,%; 

-ток бойынша тұрақтандыру,%; 

кернеуінің салыстырмалы температуралық 
коэффициенті, % ° С ; 

- пульсацияны тегістеу коэффициенті, дБ.

LM723 интегралды кернеу тұрақтандырғышын қосудың типтік 
диаграммасы 3.23-сурет. 

Тұрақтандырғыштың негізгі параметрлері: 

    

3.23-сурет. LM723 интегралды кернеу тұрақтандырғышын қосу

Тізбектің шығу кернеуі (3.22-сурет) құрайды

                    (3.16)
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Транзисторы реттеуші элемент рөлін атқарады. T2 транзисторы Iwh 
токындағы шамадан тыс жүктеуден қорғау үшін қолданылады: Iвых R0

транзистордың ашылу шегіне жеткенде ~ 0,6 В, T2 транзисторы T1 
транзисторының негізгі эмиттерінің өтуін қысқарта отырып ашылады, бұл 
Iвых тогының одан əрі өсуіне жол бермейді. Нəтижесінде, сұлбаның шығу 
сипаттамасы 3.24-суретінде көрсетілген.

Uвых үшін өрнектен сұлбаның шығу кернеуі, 15-тен кем болмауы 
мүмкін, ал шығу тогы 150 мА-дан көп таңдалмауы мүмкін.

3.24-сурет. Тұрақтандырғыштың шығыс сипаттамасы

3.25-сурет. Шығыс транзисторы бар тұрақтандырғышты қосу сұлбасы
3.25-суретте 2...7,15 В шегінде кернеуді қамтамасыз ететін сұлба

көрсетілген. Сұлбада T3 сыртқы транзисторы қолданылады, ол -нің 
шығуын мəніне дейін арттыруға мүмкіндік береді.

                           ,                            (3.17)
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алайда, іс жүзінде тың ең төменгі мүмкін мəні 0 емес, шамамен 2 В 
құрайды. Сұлбалардағы R0 резисторы 3.22 жəне 3.24-сурет  ток бойынша 
шектеу шегін белгілейді

                                                                                                  (3.18)
 

Сол резистор сонымен бірге тұрақтандырғыштың шығысындағы қысқа 
тұйықталу кезінде токты шектеуге қызмет етеді. Жоғарыда айтылғандай, 

                                                                                                   (3.19)       
 

яғни сызбалардағы қысқа тұйықталу тогы 3.22 жəне 3.24-сурет 
тұрақтандырғыштың номиналды тогынан 17% артық. Бұл жақсы болып 
көрінетін нəтиже оның шығуында ҚТ басталған кезде тұрақтандырғыштың 
шамадан тыс қызуына байланысты жиі қолайсыз болып келеді.

Мысал:
Сұлбада болсын (3.25-сурет) 15 В, Uвх = 10 В, U0 = 10 Ом. , жəне 

номиналды режимде тұрақтандырғышта жəне қысқа тұйықталу режимінде 
шығарылатын қуатты есептеңіз. Шешім: R0 резисторы анықтаған номиналды 

ток, анық, тең болады.

        Қысқа тұйықталу тогы 

 

Номиналды режимде тұрақтандырғышпен таратылатын қуат:  

 
 

Бұл LM723 Pmax чипінен аз, яғни тұрақтандырғыш қалыпты жұмыс 
істейді. 
       Шығу кезіндегі ҚТ режиміндегі бұл LM723 

микросұлбасының -тен сəл асады. Демек, тұрақтандырғыш қызып 
кетеді жəне тез істен шығуы мүмкін.

Қарастырылған мысал Iкз қысқа тұйықталу тогын Iном -ден аз деңгейде 
шектеу əдістерін іздеуге мəжбүр етеді. Тұрақтандырғыштың шығыс 
сипаттамасының тиісті түрі 3.26-сурет.
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3.26-сурет. Тұрақтандырғыштың шығыс сипаттамалары

3.27-сурет. Қысқа тұйықталу тогы номиналды токтан  аз 
деңгейдегі шектеу сұлбасы

Қысқа тұйықталу тогын шектеудің бір əдісі 3.27-сурет.
Бұл сұлбада не бар екенін көрсетуге болады.

               (3.20)
 

Мысал. 3.27-суреттегі сұлбада
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Есептеу:  

Шешім: 

 
 

 
 

 
 

 
 
Шығу кезіндегі қысқа тұйықталу тұрақтандырғыштың қызып 

кетуіне əкелмейтіні анық.

Егер жəне сияқты тұрақтандырғыштың "жұқа" 
параметрлері туралы айтпасақ, онда сызықтық тұрақтандырғыштарды 
талдау жəне синтездеу міндеті келесідей тұжырымдалады:

1) талдау – берілген электр сұлбасы бойынша жəне 
есептеу;

3.1-кестеде қарастырылған тұрақтандырғыштардың сұлбаларын 
талдау жəне синтездеу үшін өрнектер.
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3.1. кесте. Сұлбаларды талдау жəне синтездеу үшін өрнектер

2) синтез – берілген U0 , I ном жəне I ҚТ бойынша тұрақтандырғыш 
сұлбасын ұсыну жəне оған кіретін элементтердің қажетті номиналды 
мəндерін есептеу (немесе таңдау). 4-кестеде ток бойынша шамадан тыс 
жүктемеден қорғаумен қарастырылған тұрақтандырғыштардың 
сұлбаларын талдау жəне синтездеу үшін өрнектер келтірілген.

Интегралдық тұрақтандырғыштар
Көптеген радиоэлектрондық жүйелер (РЭҚ) олардың қуат көзіне 

өте жоғары талаптар қояды. Мысалы, ТТЛ сандық құрылғылары        
5 В ±5% шегінде болуын талап етеді желі кернеуінің немесе 

тұтынылатын токтың өзгеруіне қарамастан, əртүрлі Күшейткіштер мен 
қабылдағыштар қалдық импульстардың бірнеше мВ-ден аспауын жəне т. 
б. талап етеді.

Мұндай жағдайларда түзеткеннен жəне алдын-ала сүзгеннен кейін 
желінің қуат беру кернеуі кернеу тұрақтандырғышы деп аталатын 
арнайы құрылғыға беріледі, ол оның шығуында өте аз импульстармен 
тұрақты кернеуді құрайды. Бұрын мұндай тұрақтандырғыштар өте қиын 
болды жəне қуат көзінен көп орын алды. 

Қазіргі уақытта өнеркəсіп стандартты корпуста транзистор 
ретінде орналастырылған жəне үш шығыс (кіріс, шығыс жəне масса) бар 
тұрақтандырғыштардың тұтас гаммасын шығарады. Үш шығымы бар 
интегралды кернеу тұрақтандырғыштары мынадай артықшылықтарға 
ие:

1) оларды пайдалану өте қарапайым;
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2) өте аз қосымша элементтерді талап етеді;
3) сенімді;
4) жылу қорғанысымен жабдықталған;
5) шығуда ҚТ қорғанысымен жабдықталған.

Өнеркəсіп оң жəне теріс кернеу тұрақтандырғыштарын бірқатар 

мəндерімен шығарады.

Мысалы, 7800 жиынтығының : +5, +6, +8, +10, +12, +15, 
+18, +20 и +24 вольт.

7900 жиынтығының : –5, –5,2, –8, –12, –15, –18, –20 и –24 
вольт.

Сондай-ақ, -ді кең ауқымда қайта құру мүмкіндігі бар үш 
ағынды тұрақтандырғыштар бар.

Интегралды тұрақтандырғыштың қалыпты жұмысын қамтамасыз 
етудің типтік сұлбасы 3.28-сурет көрсеілген.

Кіріс кернеуін анықтау. Үш ағынды интегралды 
тұрақтандырғыштар "азайту" принципі бойынша жұмыс істейді:

Сондықтан тұрақтандырғыштың қалыпты жұмысы үшін кіріс 
кернеуі əрқашан тұрақтандырғыштың шығыс кернеуінен үлкен болуы 
керек. Тəжірибеде болуы қажет:

 
 
Екінші жағынан, кіріс кернеуін шамадан тыс көтеру іс жүзінде 

мүмкін емес, өйткені жоғарылаған кезде тұрақтандырғыштың 
максималды шығыс тогы азаяды. 3.29 суретте 7800 жəне 7900 
кешеніндегі -ге тəуелділігі көрсетілген.

Кернеу 2,5 вольттан аз болған кезде тұрақтандырғыш қалыпты 
жұмыс істей алмайтындығын көруге болады. Мысалы, 7812 
тұрақтандырғышы үшін, ол шығу кезінде +12В береді, кіріс кернеуі 
кемінде 12 В + 2,5 В = 14,5 в болуы керек, 7800 жəне 7900 үшін 

болатын 7824 жəне 7924 қоспағанда, ең жоғары рұқсат 
етілген 35 В құрайтыны ескеріледі.
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3.28-сурет. Интегралды тұрақтандырғышты қосудың типтік 
сұлбасы:

С1-кірісті импульстар мен кедергілерден қорғайтын керамикалық 
конденсатор; С2-сұлбаның өзін-өзі қозуын болдырмайтын керамикалық 
конденсатор

3.29-сурет. 7800 жəне 7900 отбасыларының -ге 
тəуелділігі.

3.29-суретте Tj тұрақтандырғыш сұлбасы орындалған жартылай 
өткізгіш кристалдың температурасын білдіреді. Tj = 150 °C мəні 
көптеген жартылай өткізгіш құрылғылар мен интегралды сұлбалардың 
максималды рұқсат етілген кристалды температурасын құрайды.         
Tj = 150 °C сəйкес келетін қисық барлық нақты бағалау үшін 
қолданылады, ал Tj = 25 °С қисығы таза теориялық қызығушылық 
тудырады, өйткені жабдықты салқындатудың барлық ақылға қонымды 
əдістерімен қол жеткізу мүмкін емес.

Үш ағынды интегралды тұрақтандырғыштардың көпшілігі ТО-220 
жəне ТО-3 стандартты корпустарында қол жетімді, олар салқындату 
радиаторын орнатуға арналған бекіткіштермен жабдықталған. 
Радиаторды дұрыс таңдау үшін, ең алдымен, тұрақтандырғышпен 
бөлінетін қуатты бағалау қажет: стаб диф вых .

Содан кейін "жартылай өткізгіш кристалдың белсенді аймағы-
корпус" учаскесінің жылу кедергісін ескеру қажет . Бұл қарсылық ТО-
220 корпусындағы тұрақтандырғыштар үшін ≈ 5 °С/Вт жəне ТО-3
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корпусындағы тұрақтандырғыштар үшін ≈ 2,5 °С/Вт құрайды. Әрі қарай,
тұрақтандырғыштың жылу сұлбасын жасаңыз (3.30-сурет). 

Арнайы радиаторсыз Rca мыналарды құрайды: 
1) ТО корпусы үшін-220 60 С/Вт; 
2) ТО корпусы үшін-3 35 С/Вт. 
Радиаторды тиісті түрде таңдау арқылы RCA-ны бірнеше °C / W 

дейін төмендетуге болады.

3.30-сурет. Тұрақтандырғыштың жылу сұлбасы: - кристалл 
температурасы;  -қоршаған орта температурасы; –"кристалл-корпус" 
жылу кедергісі; - жылу кедергісі " тұрғын үй-қоршаған орта»

Радиатордың қажетті жылу кедергісін есептеу формула бойынша 
жүзеге асырылады

                                                                             (3.21) 
 

Қажетті Rca неғұрлым аз болса, радиатор соғұрлым үлкен болады. Үш 
ағынды интегралды тұрақтандырғыштар параметрлерінің типтік мəндері:

Шығу кернеуіне төзімділік, % …………………….…. ±2 
Пульсацияны басу, %…………………………. от 0,05 до 0,1 
Кіріс кернеуінің тұрақсыздығын басу, % …..… 0,2
Жүктеме бойынша тұрақтандыру, % ……………… от 0,1 до 0,5 
Температура тұрақсыздығы артық емес, % …………………… 2 
Корпустар: ТО-92(L), ТО-220(Т), ТО-3(К), ТО-5(H), ТО-202(Р)

Үш ағынды реттелетін тұрақтандырғыштың жақсы мысалы-LM317 
реттелетін оң кернеу тұрақтандырғышы (LM337 чипі – ұқсас теріс кернеу 
тұрақтандырғышы). Оның жерге шығуы жоқ, оның орнына шығу мен реттеу 
шығысы арасында 1,25 В кернеу сақталады. Бұл тұрақтандырғышты қосудың 
типтік сұлбасы 3.31-сурет.
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3.31-сурет. Lm317 тұрақтандырғышын қосудың типтік сұлбасы

3.32-сурет. LM317 жəне LM337 микросұлбаларының Iwh,max жəне
Uдиф. тəуелділігі

R1=240 Ом болғанда: 

𝐼𝐼𝐼𝐼1 =
1.25
40

= 5 мА

               𝐼𝐼𝐼𝐼рет реттегіш тогы осы 50...100 мкА аспайды, сондықтан оны елемеуге 
болады. Сонда

                  (3.22)
3.32- суретте Lm317 жəне Lm337 микросұлбаларының 

тəуелділігі көрсетілген . жылу кедергісі ТО-220 корпусы үшін 5 °С/Вт 
жəне ТО-3 үшін 2,5 °С/Вт құрайды.

Импульстік кернеу тұрақтандырғыштары
Көптеген электронды құрылғылар үшін қуат кернеуін 

тұрақтандырудың ең жақсы құралы-белсенді (сызықтық) режимде жұмыс 
істейтін реттеуші транзисторы бар сызықтық тұрақтандырғыш. Алайда, 
жақсы тұрақтандыру үшін мұндай тұрақтандырғыш бірнеше вольтты (əдетте 
≥3 В) кіріс кернеуінің қорын қажет етеді жəне сонымен бірге реттеуші 
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транзисторда айтарлықтай қуатты таратады. Нəтижесінде 
тұрақтандырғыштың тиімділігі өте төмен. Бұл проблема, əсіресе, шағын 
жəне үлкен – ді алу қажет болған кезде, мысалы, 5 В×5 А 
микропроцессорлық жүйені қуаттандыру үшін: қуат көзінің салмағы мен 
өлшемдері жүйенің өзінен үлкен, ал ПӘК-50% - дан аз болуы мүмкін.

Осындай проблемалар бірқатар өнеркəсіптік электроника 
құрылғыларында туындайды. Мысалы, заманауи автоматтандырылған өңдеу 
машинасының құралын координаталық басқаруға арналған қадамдық 
қозғалтқыштар бірнеше ампер токында 3 В ретті тұрақты кернеу орамаларын 
қуаттандыру үшін қажет.

Егер импульстік коммутатор реттеуші элемент ретінде пайдаланылса, 
кернеу тұрақтандырғышының тиімділігі едəуір үлкен мəндерге қол жеткізуге 
болады (əдетте бұл "кесу–қанықтыру" негізгі режимінде жұмыс істейтін 
транзистор).

Импульстік кернеу тұрақтандырғыштарының көптеген сұлбалары бар. 
Олар үшін ортақ нəрсе-шығыс кернеуін реттеуге коммутаторды пайдалану 
коэффициентінің өзгеруі арқылы қол жеткізіледі:

                                                        (3.23)

мұнда -коммутатордың жабық күйінің уақыты; -
коммутатордың ашық күйінің уақыты; қосу өшіру T = t + t сағат 
генераторының кезеңі.

Сағат генераторының жиілігі жоғары (əдетте 5...50 кГц) таңдалады, бұл 
шығыс кернеуін сүзуді едəуір жеңілдетеді жəне электр магниттік 
элементтердің өлшемдерін азайтады (дроссель трансформаторлары жəне 
т.б.).

Импульсті тұрақтандырғыштар аз қуатты таратады жəне өлшемдері 
мен салмағы өте аз, бұл ретте тиімділік шамамен 80% жəне одан жоғары 
болады.

Трансформаторсыз тұрақты кернеу түрлендіргіштері- Uкіріс тұрақты 
кіріс кернеуін Uшығыс тұрақты шығыс кернеуіне айналдыратын импульстік 
құрылғылар. Төмендеткіш (Uкіріс) түрлендіргіштерді ажыратыңыз. Талдау 
көрсеткендей, бұл түрлендіргіштер тұрақты ток трансформаторлары сияқты 
əрекет етеді, кіріс жəне шығыс қуатының теңдігі өте жақсы қамтамасыз 

етіледі: .
Іс жүзінде түрлендіргіштегі шығындар есебінен кіріс қуаты шығыстан 

сəл асады. Сериялық типтегі түрлендіргіштің сұлбасы (төмендету) 3.33-

сурет. Бұл жағдайда дроссельдегі кернеу ге тең, ал тогы 
теңдеуге сəйкес сызықтық түрде артады.
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3.33-сурет. Сериялық типтегі төмендету түрлендіргішінің сұлбасы

3.34-сурет. Тізбектелген типтегі төмендеткіш түрлендіргіштің 
токтары мен кернеулерінің хронограммалары

кезінде коммутатор бұзылады, бірақ  тогы үздіксіз болып 
қалады жəне D диоды арқылы жабылады, а нүктесіндегі кернеу 0,7 В, ал 
дроссельдегі кернеу болады .
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тогы коммутатордың келесі қосылу сəтіне дейін сызықтық түрде 
азаяды жəне т.б. Токтар мен кернеулердің хронограммалары 3.34-сурет. Біз 
идеалды түрлендіргіш үшін негізгі қатынастарды аламыз, яғни. 
коммутатордағы, дроссельдегі жəне диодтағы шығындарды елемей, 
дроссельдің "заряды" процесін қарастырылады:

                             (3.24)

ал "разряд" процесін қарастыру

                                       (3.25)

Осы өрнектерді теңестіру нəтижесінде төмендегіні аламыз:

                          (3.26)

D мəнін 0-ден 1-ге дейін басқаруға болады, ал шығыс кернеуі 0-ден Е-
ге дейін өзгереді, əдетте бұл ендік импульсті модуляция (ЕИМ) арқылы 
жасалады, онда Т кезеңі өзгеріссіз қалады жəне импульстің ені, яғни.

болғандықтан, өрнегін түрге айналдыруға болады

                      (3.27)

мұндағы f-коммутация жиілігі.
Дроссель тогының өзгерістері  сүзгіш конденсаторымен толығымен 

сіңеді, сүзу процесін егжей-тегжейлі қарастыру кернеудің қалдық 
импульстарының тең екенін көрсетеді

                                                                 (3.28)

Соңында, түрлендіргіштің кіріс тогы 3.34-суретте көрсетілген пішінге 
ие.

Кіріс тогының тұрақты компоненті                        (3.29)

Оның екенін тексеру оңай, яғни түрлендіргіштің кіріс тогы 
шығыстан аз, ал , яғни түрлендіргіш тұрақты ток трансформаторы 
сияқты əрекет етеді.
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Нақты түрлендіргіште, əрине, бұл теңдік орындалмайды жəне сол жақ 
əрқашан оң жақтан үлкен. Бұл іс жүзінде болғандықтан, кіріс кернеуі 
коммутаторда, дроссельде жəне диодта жиі жоғалады (3.35-сурет).

3.35-сурет. Түрлендіргіштің шығыс тогының пішіні

Түрлендіргішті жасау кезінде берілген шығыс кернеуін алу үшін 
коммутаторды пайдалану коэффициентін есептік мəнге дейін арттыру қажет 
екенін ескеру қажет

                                        (3.30)

Түрлендіргіштің жұмысын қарастыру нəтижелерін қорытындылаймыз, 
оларды 3.2-кестеде жинақтаймыз. Осындай құрылғыларды талдау жəне 
синтездеу үшін пайдалы.

Нақты түрлендіргіште, əрине, бұл теңдік орындалмайды жəне сол жақ 
əрқашан оң жақтан үлкен. Бұл іс жүзінде болғандықтан, кіріс кернеуі 
коммутаторда, дроссельде жəне диодта жиі жоғалады.

Түрлендіргіштің қалыпты жұмысы үшін дроссель тогы 
полярлықты өзгертпеуі тиіс.

Осыдан минималды жүктеме тогының шарты алынады .

Параллель типтегі түрлендіргіштің сұлбасы (көтеру) 3.36-суретте 
көрсетілген.
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3.36-сурет. Параллель типті түрлендіргіштің сұлбасы (көтеру)

Қосу кезінде коммутатор жабылады, жəне барлық кіріс 

кернеуі дроссельге қолданылады: .

Дроссель тогы артады, сондықтан қосылады. Дроссель E 
көзінен" зарядталады", магнит өрісінде энергияны сақтайды.

өшіру кезінде коммутатор бұзылады, ал дроссель тогы D дросселі 
арқылы жүктеме арқылы "ағып кетеді".

тогы коммутатордың келесі қосылу сəтіне дейін азаяды. Бұл ретте:

                                                (3.31)

үшін екі өрнектің оң бөліктерін теңестіру арқылы біз аламыз:
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, осыдан  

Түрлендіргіштің шығыс кернеуі кіріс кернеуінен жоғары екенін көруге 

болады. өшірілгендіктен, өрнегін түрге айналдыруға болады

                           (3.32)

Диод D маңызды рөл атқарады: ол коммутатордың барлық тұйықталу 

уақытында тізбектің шығуын блоктайды. Шынында да, қосу кезінде 

диодтың анодындағы кернеу нөлге тең, ал катод оң потенциалында 
болады. Бұл уақытта с сүзгісінің конденсаторы жүктемеге түседі. Сондықтан, 

шығыс кернеуінің қалдық пульсациясы-бұл конденсатордың токпен 

, яғни:

                                        (3.33)

Токтар мен кернеулердің хронограммалары (сурет. 3.37) жəне 
токтарының хронограммасынан бұл көрінеді

                          (3.34)

Осылайша яғни түрлендіргіш тұрақты ток 
трансформаторы ретінде əрекет етеді.

Тұрақты кернеудегі трансформаторсыз түрлендіргіштер негізіндегі 
кернеу тұрақтандырғыштары. Мұндай тұрақтандырғыштарды құрудың 
жалпы тəсілі тұрақты кернеу түрлендіргіші шығыс кернеуінің берілген 

тірек деңгейіне қатысты жоғарылауы немесе төмендеуі -нің ауытқуына 
кедергі келтіретін D коммутаторын пайдалану коэффициентінің өзгеруіне 
əкелетін кері байланыспен қамтылатындығында көрінеді.
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жəне D арасындағы байланыс төмендеткіш үшін де, күшейткіш 
түрлендіргіш үшін де теріс болуы керек, яғни:

                                      (3.35)

3.37-сурет. Параллель типтегі түрлендіргіштің токтары мен кернеуінің 
хронограммалары
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Техникалық тұрғыдан алғанда, бұл идея, əдетте, 3.38-суретте 
көрсетілген блок-сұлбаға сəйкес жүзеге асырылады. Орнатушы генератор 
үшбұрышты кернеуді жібереді, ол ендік-импульстік  модуляторында (ЕИМ) 

-нің кейбір шекті деңгейімен салыстырылады, ал модулятордың 

шығысында тікбұрышты сигнал пайда болады. коэффициенті up 
шегіне байланысты . Қате сигнал күшейткішінің up шегіне əсер ете отырып, 
олар кері байланысты кернеумен жабады, осылайша тұрақтандырады .

Импульсті тұрақтандырғыштарды төмендету үшін шығыс кернеуін 
тұрақтандыру мəселесін басқаша шешуге болады.

3.38-сурет. Кернеу тұрақтандырғышының құрылымдық диаграммасы

Оның мəні коммутатордың жұмысын релелік басқару болып табылады: 
шығыс кернеуі коммутациясының кейбір жоғарғы шегіне дейін 

жоғарылаған кезде коммутатор өшіріледі (осылайша Е көзінен энергия 
ағынын тоқтатады) жəне төмендей бастайды; коммутациясының 

төменгі шегіне жеткенде , коммутатор өшеді жəне өсе бастайды 
жəне т. б.

Нəтижесінде тізбектің параметрлеріне байланысты белгілі бір 

жиілікте жəне арасында өздігінен тербелістер жасайды.
Осы типтегі тұрақтандырғыштар реле деп аталады. Мысалы, осындай 

тұрақтандырғыштың жұмысын толығырақ қарастырайық.
Мысал.
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Тұрақтандырғышты есептеу қажет (3.39-сурет). Бұл сұлбада LM311 
интегралды компаратор (ашық коллектор шығысы) t қосқышын басқарудың 
релелік блогы ретінде қолданылады. Компаратордың шығысындағы (+) 

кернеу -тен асып кетсе, LM311 микросұлбасының шығыс транзисторы 
бұғатталған, сондықтан Т транзисторының негізгі тогы нөлге тең, ал 
компараторы Е-ге тең.

T транзисторы жабылып, тұрақтандырғышының шығу кернеуі 
төмендей бастайтыны анық.

3.39-сурет. Электр принципті тұрақтандырғыштың сұлбасы

Компаратордың , -тен аз болған кезде, LM311 
микросұлбасының шығыс транзисторы қанығуда (жерге қысқа тұйықталу) 
болады, компараторы нөлге тең жəне T транзисторының базасы арқылы 

ток ағып кетеді 

Бұл мəні Т транзисторы қанықтыру күйіне өтуі үшін жеткілікті, ал 
тұрақтандырғышының шығыс кернеуі арта бастайды. 

Коммутатордың жоғарғы жəне төменгі ауысу шегі LM311 
компараторының жұмысымен анықталады, ол оң кері байланыспен (R3, R4 
резисторлары ) қамтылған, сондықтан гистерезиске ие.

Бұл табалдырықтарды табыңыз: компаратор нөлге тең болған 

жағдайға  сəйкес келеді, бұл теңдеуге əкеледі:
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одан

компаратордың E болған жағдайына сəйкес келеді , 
бұл теңдеуге əкеледі:

Содан соң

Немесе

Сонымен, 62-суреттегі сұлбадағы U0 шығыс кернеуі 4,98 В жəне 
5,01 В болады, яғни  

Демек, сұлбада жұмыс режимі орнатылады:

Жəне ,  5,01 В – 4,98 В = 0,03 В = 30 мВ тең болады.
1-кестеден байқағанымыздай,

жəне  

Сонымен жəне тұрақтандырғыштағы 
автоауытқаулар жиілігін анықтауға болады: 
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Анықтаймыз:

Сонда

Ток пен кернеудің хронограммалары (3.40-сурет).
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3.40-сурет. Тұрақтандырғыштың токтары мен
кернеулерінің хронограммалары

Тұрақтандырғыштың минималды жүктеме тогы анық
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Сонымен, сұлбаны есептеу тұрақтандырғыштың келесі параметрлеріне 
əкеледі:

Қарастырылған мысалда Т транзисторындағы, D диодындағы,                 
L дросселіндегі шығындар ескерілмеген, нақты сұлбада режим автоматты 
түрде орнатылады, онда D коммутаторын пайдалану коэффициенті D = 0,5 
мəнін есептеуде алынған мəннен біршама жоғары болады, осылайша шығыс 
кернеуі 4,98...5,01 В шегінде қалады.

Шығу трансформаторы бар импульстік кернеу тұрақтандырғыштары 
блок-сұлбаға (3.41-сурет)  сəйкес құрылады.  Бұл сұлбада басқару құрылғысы 

шығыс кернеуін тірек кернеуімен салыстырады жəне жоғары 
жиілікті импульсті генератордың 300 вольтты импульстарының еніне əсер 
етеді, оның жүктемесі жоғары жиілікті төмендету трансформаторы болып 
табылады. Генератордың импульстарының енінің өзгеруі трансформатордың 
бастапқы орамасындағы кернеудің ағымдағы мəнінің өзгеруіне тең.

3.41-сурет. Импульсті тұрақтандырғыштың құрылымдық сұлбасы

50 Гц кіріс трансформаторынан бас тарту жəне ЖЖ 
трансформаторының бастапқы тізбегіндегі импульсті басқаруға көшу, 
біріншіден, оның күш элементтерінің негізгі жұмыс режиміне байланысты 
тұрақтандырғыштың тиімділігін арттыруға, екіншіден, оның өлшемдері мен 
салмағын азайтуға мүмкіндік береді. Трансформатордың мөлшерін азайту 
арқылы, ол жоғары жиілікте бұрылыстардың аз санын жəне магниттік 
тізбектің аз қимасын қажет етеді.
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Мұндай тұрақтандырғыштың мүмкін сұлбаларының бірі (3.42-сурет). 
Жоғары жиілікте (бірнеше ондаған кГц) жұмыс істейтін басқару құрылғысы 
кезекпен трансформатордың бастапқы орамасындағы 150 вольтты кернеу 
импульстарын қалыпқа келтіретін Т1 жəне Т2 транзисторларын қамтиды.  
шығыс кернеуін тұрақтандыру импульстардың енін реттеу арқылы жүзеге 
асырылады, бұл трансформатордың бастапқы орамасындағы кернеудің 
қолданыстағы мəнін реттеуге тең.

Бұл тізбектің ерекшелігі-трансформатор орамаларында тұрақты ток 
компоненті жоқ, осылайша оның қанықтыру мүмкіндігінің алдын алады.

3.42-сурет. Импульсті тұрақтандырғыштың функционалды диаграммасы

Бақылау сұрақтары
1. Электрмен жабдықтау жүйесінің құрылымдық схемасын сипаттаңыз
2. Трансформаторды қосу схемасы
3. Трансформатордың жұмысын жүктемемен түсіндіріңіз
4. Түзеткіштер дегеніміз не?
5. Индуктивті тұрақтандырғыштың мақсатын сипаттаңыз
6. Сызықтық кернеу тұрақтандырғышының жұмысын сипаттаңыз
7. Импульстік кернеу тұрақтандырғышының көлемін сипаттаңыз.

3.2 Жоғары тиімді қуат көздері

Электр энергиясын үнемдеу міндеттерінің ажырамас бөлігі электронды 
бақылау, өлшеу жəне технологиялық жабдықтарда заманауи жоғары тиімді 
жəне үнемді қуат көздерін пайдалану табылады.

Энергияны үнемдейтін қуат көздерінің ең маңызды сипаттамасы -
жоғары пайдалы əсер коэффициенті. Импульстік қоректендіру көздеріндегі 
коммутация шығындарын азайту үшін квазирезонанстық түрлендіргіштер 
қолданылады. Жұмсақ коммутация жəне синхронды түзету 
технологияларының арқасында серияның барлық модельдері жоғары 
пайдалы əсер коэффициенті жəне үлкен меншікті қуаттқа ие: 0,597 Вт / см3
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(9,78 Вт/дюйм3). Қоректендіру көздері табиғи конвекциямен жүктемеге 150 
Вт жəне 582 дм3/мин. үрлеу жылдамдығымен 200 Вт қуат береді.

PPS-200 қоректендіру көзі
PPS-200 қуат көздері əмбебап кіріске (тұрақты жəне айнымалы токта) 

жəне қуат коэффициентінің кіріктірілген белсенді үйлестірушісі болып 
табылады. Олар қысқа тұйықталу, шамадан тыс жүктеме жəне асқын 
кернеуден қорғаныс кешенімен жабдықталған. Қорек көздерінде 
қашықтықтан кері байланыс бар, олар бастапқы терминалдар мен жүктеме 
арасындағы ұзын өткізгіштердегі кернеудің төмендеуін қарымталайды.

 
 

PPS-200 қоректендіру көзі
 

Қазіргі кезеңде 5, 12, 15, 24, 27 немесе 48 В кернеулі модельдер 
шығуда. PPS-200 қоректендіру көздері электр қауіпсіздігі мен электр 
магниттік үйлесімділіктің халықаралық стандарттарына сəйкес келеді. Бұл 
ықшам қуат көзі əмбебап қолданысқа ие жəне бақылау-өлшеуіш құралдарды, 
өнеркəсіптік автоматика жабдықтарын, телекоммуникацияны электр 
қуатымен қоректендіреді. 

USP-350 қоректендіру көзі
USP-350 U-тəрізді, төмен профильді пакеттегі қуат көзі. USP-350 

сериялы модульдер 1U корпусындағы аспаптар мен құрылғыларға арналған, 
өндірістік автоматика, телекоммуникация, желілер жəне аспаптар сияқты 
қосымшаларда тіректерге орнатылған. Кіріктірілген қуат коэффициенті, 
жұмсақ коммутация технологиялары (ZVS, ZCS) жəне синхронды түзету 
жоғары тиімділікке қол жеткізуге жəне табиғи конвекциямен кем дегенде 300 
Вт жəне 0,658 м3 / мин үрлеу жылдамдығымен 350 Вт жүктеме алуға 
мүмкіндік берді. Түрлендіргіштердің меншікті қуаты 0,38 Вт/см3 (6,3 
Вт/дюйм) құрайды.

 
USP-350 қоректендіру көзі
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AS-120P / ASP-150 сериялы айнымалы-тұрақты түрлендіргіштер
Бұл екі дизайндағы бір қуат көзі: AS-120P - шығыс қуаты пластмасса 

корпусында 120 Вт адаптер, ASP-150 - шығу қуаты 150 Вт ашық типтегі қуат 
көзі (-сурет). Нөлдік ток жəне нөлдік кернеуді ауыстыру технологияларының 
(ZCS жəне ZVS технологиялары) арқасында бұл түрлендіргіштердің 
тиімділігі 90% жетеді. Сонымен қатар, олар жүктемесіз жұмыс істеген кезде 
электр қуатын аз пайдаланады (сəйкесінше 0,75 Вт жəне 1 Вт-тан аз). Бұл 
қуат көздеріне белсенді қуат коэффициенті жəне қорғаныс жиынтығы кіреді: 
қысқа тұйықталу, шамадан тыс жүктеме, қызып кету жəне қызып кетуден. 
AS-120P жəне ASP-150 əмбебап кіріске ие: 90-264 VAC немесе 127-370 VDC.

AS-120P / ASP-150 қуат көзі

Энергияны үнемдеудің маңызды шарты - электрмен жабдықтаудың 
ішкі энергияны аз тұтынуы, əсіресе бұл бос жүріс режимінде маңызды орын 
алады.

Бір тақта қосымшаларына арналған қуат көздері және портативті 
құрылғылар

PM сериясының қос оқшаулануы бұл қуат көздерін II класс 
жабдықтары санатына жатқызуға мүмкіндік береді жəне олардың ауқымын 
кеңейтеді. Сонымен қатар, NFM жəне PM модульдері кіріс-оқшаулаудың 
электрлік кедергісін жоғарылатады.

RSP-1500 сериялы PFC және қатар жұмыс істейтін қуат көздері
RSP-1500 сериялы қуат көздері жұмсақ коммутация технологиясын 

ұсынады жəне қуат тығыздығы 0,5 Вт / см3 (8,3 Вт / дюйм) құрайды. Қуат 
көзі айнымалы кернеудің кернеуі 100В дейін төмендеген кезде де 1500 Вт 
толық қуат береді, бұл тұрақсыз электр желілерінде маңызды болады.

5, 12, шығыс кернеулері бар модельдер, 15, 24, 27, 48 В. RSP-1500 
модульдерінің шығыс кернеуі, сыртқы резисторлармен реттелуі мүмкін

номиналды мəннің 75-тен 100%-на дейін. Арасында RSP-1500 қуат 
көздерінің пайдалы сипаттамалары қашықтан басқару пультін қосады / 
өшіреді, қосымша 12В/0.1A шығысы (оны тізбекті қуаттандыру үшін 
пайдалануға болады.

Бұл қоректендіру көзі қашықтан қосу / өшіру), дабыл қосу, қысқа
тұйықталудан қорғау, шамадан тыс жүктеме, кернеу, қызып кету, шектеулі 
жүктемеден қорғау сияқты функциялармен қамтылады.

Шығыс тогы сыйымдылықты немесе индуктивті жүктемелерді беру 
кезінде қажет икемділік пен сенімділікті қамтамасыз етеді. -20-дан 70° C-қа 
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дейінгі кең температура диапазоны жəне жоғары техникалық сипаттамалары 
пайдалануға мүмкіндік береді

RSP-1500 қуат көздері əртүрлі қосымшаларда: өндірістік автоматика, 
жарықтандырылған жарнама, өндірісті электрмен жабдықтауға арналған 
телекоммуникация жүйелері, лазерлер жəне т.б. қолданылады.

RSP-1500 қуат көзі

Біз 5 Вт-тан 1500 Вт-қа дейінгі кең диапазонда жоғары тиімді жəне 
үнемді модульді қуат көздерінің негізгі сипаттамалары мен негізгі 
параметрлерін сипаттадық. Олар əртүрлі қосымшаларға жарайды.  

Бақылау сұрақтары:

1. 5 Вт-тан 1500 Вт-қа дейінгі кең диапазонда жоғары тиімді жəне 
үнемді модульдік қуат көздерінің негізгі сипаттамалары мен негізгі 
параметрлерін сипаттаңыз
2. PPS-200 қуат көзіне сипаттама беріңіз
3. Қазіргі заманғы құрылғыларда қандай қуат көздері қолданылады?
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4 ТАРАУ. БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУІШ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖӨНДЕУ
 

4.1. Өлшеу техникасының негіздері 

Өлшеу өзара қатынасатын тұтас оның құрылымдық элементтер 
қатарын құрайтын күрделі процес болып табылады:

Өлшеу объектісі – бұл қасиеті бір немесе бірнеше өлшенетін физикалық 
шамалармен сипатталатын шынайы физикалық объект.

Өлшеу субъектісі – өлшеуді жүзеге асыратын адам.
Өлшеу объектісінің математикалық моделі – бұл өлшеу объектісінің 

қызықтыратын субъектілерді сəйкес сипаттайтын, математикалық символдар 
(бейнелер) жəне олардың арасындағы қарым-қатынастар жиынтығы.

Өлшенетін шама – бұл өлшеу мақсатымен сəйкес анықталу керек 
физикалық шама.

Өлшеулер принципі – өлшеулер негізделген физикалақ принциптер 
жинағы.

Өлшеу тəсілі – бұл іске асқан принциптерге сəйкес өлшенетін 
физикалық шаманың оның бірлігімен салыстыру тəсілі немесе тəсілдер 
жинағы.

Қоршаған орта құбылыстары мен объекттердің бір өлшемді жəне көп 
өлшемді қасиеттері тану заттары (4.1-сурет) болып табылады. Дəл сандық 
зерттеулермен жаратылыстану ғылымдары айналысады. Өз алдында 
тəжірибелер техникалық құралды қолдану не қолданбау арқылы орындалуы 
мүмкін.

4.1-сурет. Сандық ақпаратты алу жəне қолдану.
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Өлшеу және негізгі операциялар
Өлшейтін физикалық шамаларды 2 топқа бөлуге болады:
- тікелей өлшенетін, олар берілген мөлшермен ұдайы өсірілуі жəне өіне 

ұқсастармен (ұзындық, масса) салыстырылуы мүмкін;
- өлшемдік түрлендіру операцияларының көмегімен, берілген 

дəлдікпен тікелей өлшенетін шамаларға (тығыздық, қуат) түрлендірілетін.
Тура өлшеудің мəні – бұл тікелей тəжірибелік деректерден, яғни өлшеу 

құралдарының көрсеткіштері бойынша шаманың ізделіп отырған мəнін табу.
Өлшемдік түрлендіру – ол кезде біртексіз түрлендірілетіндердің жəне 

физикалық шамамен түрлендірілгендердің өлшемдері арасындағы сəйкестік 
анықталатын операция. Q=F(x) теңдеуімен сипатталады. Бұл функция 
физика-лық заңдылықтар негізінде алынады. 

Жалпы жағдайда бұл кезде келесі операциялар болуы мүмкін:
- түрленетін шаманың физикалық тегінің өзгеруі;
- масштабты-сызықтық түрлендіру;
- масштабты-уақытша түрлендіру;
- сызықтық емес немесе функционалды түрлендіру;
- сигнал модуляциясы;
- сигналды кванттау жəне дискреттеу.
Қарапайым өлшеу физикалық шама мөлшерін көп мəнді өлшеммен рет-

телетін, шығыстық шаманың мөлшерлерімен салыстырудан тұрады. Осыдан, 
біртекті шамалардың ара қатысын анықтау үшін физикалық құбылыстар мен 
процестерді пайдалану тəсілдерінің жиынтығы салыстыру əдісі деп аталады.

Бірақ барлық шамаларды салыстыруға болмайды, осыған сəйкес 
физикалық шамалар 3 топқа бөлінеді:

- алдын-ала түрлендірусіз салыстыруға болатын, физикалық шамалар 
(электрлік, магниттік);
- коммутациялар үшін ыңғайлы физикалық шамалар (жарық ағындары, 
сұйықтық жəне газ ағындары, иондаушы ағындар);
- объектілердің күйін немесе олардың қасиеттерін сипаттайтын, оларды 
тікелей салыстыру, яғни алу мүмкін болмайтын, физикалық шамалар 
(ылғалдылық, түс, иіс).

Өлшеу түрлері мен әдістері. ФШ мəндерін (өлшеу нəтижелерін) əр 
түрлі тəсілмен алуға болады. Электрлік өлшеулер тəжірибесінде алуан түрлі 
өлшеу түрлері мен əдістері қолданылады. Өлшеулердің келесідей түрлері 
болады: тікелей, жанама, жиынтық жəне бірлескен өлшеулер. Олардың 
ішінде ең көп тарағандары тікелей жəне жанама өлшеулер. 

Тікелей өлшеулер – өлшенетін санның ізделетін мəнін тікелей 
тəжірибелік деректерден табатын өлшеу. Тікелей өлшеудің мысалы – электр 
тізбегінің кернеулігінің іс жүзіндегі мəнін цифрлық мультиметр көмегімен 
өлшеу (4.2,а-сурет).
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4.2-сурет. Өлшеу түрлері: а –тікелей; б-жанама

Жанама өлшеу — шаманың ізделетін мəнін осы шама мен тікелей 
өлшеу арқылы бағаланатын ізделетін шама арасындағы белгілі 
функционалды тəуелділік негізінде табылатын өлшеу. Жанама өлшеудің 
мысалы – активті Rс жүктемедегі P қуатты —амперметр A жəне вольтметр V 
көмегімен өлшеу (4.2, б-сурет): P= UI, мұндағы U - R жүктемедегі 
вольтметрмен өлшенген кернеу; I – амперметрмен өлшенген жүктемедегі 
ток. 

Өлшеулер құралдары мен принциптерін пайдалану тəсілдерінің 
жиынтығын өлшеу əдісі деп атайды. Тікелей бағалау əдісі жəне өлшеммен
салыстыру əдісі болып бөлінеді.

Тікелей бағалау əдісінде өлшенетін шама мəні тікелей өлшеуіш 
құралдың есептеуші механизмімен анықталады. Мысалы, температураны 
цифрлық термометрмен өлшеу.

Өлшеммен салыстыру əдісі өлшенетін шаманың өлшеммен 
салыстырылуына негізделген. Салыстыру шарасы əр түрлі жасалуы мүмкін. 
бұл шаманы өлшеммен бір уақытта жəне əр түрлі уақытта салыстыру болуы 
мүмкін (4.3-суретті қараңыз). Өз кезегінде, бір уақытта салыстыру əдісі 
дифференциалдық жəне нөлдік болып бөлінеді. 

Дифференциалдық əдісте өлшеуіш (мысалы, вольтметр V) өлшенетін 
ЭҚК Ех шамасы жəне өлшеммен жаңғыртылған белгілі шаманың Е0,
арасындағы айырманы бағалайды. Нөлдік əдісте өлшенетін 

Ех жəне белгілі Е0 шаманың арасындағы айырма белгілі Е0 шаманың 
өзгерісінің көмегімен нөлге жеткізіледі. Ех = Е0 теңдігіне жету факті нөлдік 
индикатор (НИ) көрсеткішімен анықталады.

Нөлдік əдісі жүзеге асыруға мысал – тұрақты ток көпірімен 
теңестірілетін кедергіні өлшеу. 

Бір уақыттық салыстыру əдісінде өлшенетін Ех жəне белгілі Е0 шаманы 
салыстыру кезекпен өлшеу тəртібімен жасалады. Егер өлшеуіштің (мысалы 
вольтметрдің) көрсеткіші Ех шамасын өлшеу кезде V1 болса, онда белгілі Е0-
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ді кірістіріп жəне оның мəнін екінші жəне бірінші өлшеулер нəтижелерін 
теңестіруге (V2=V1) дейін жеткізіп Ех = Е0теңдігін аламыз. 

Өлшеулердің біртұтастығы. Өлшеулердің біртұтастығы деп 
өлшеулердің нəтижелері заңдастырылған бірліктермен өрнектелген жəне 
өлшеулердің нəтижелерінің қателіктері белгілі немесе берілген 
ықтималдықпен белгілі болатын күйін айтады. 

Өлшеулердің біртұтастығы əр түрлі жерлерде, əр түрлі уақыттарда, əр 
түрлі мамандар əр түрлі өлшеу құралдарының көмегімен жасалған 
өлшеулердің нəтижелерін салыстыруға мүмкіндік береді. Өлшеулердің 
біртұтастығы физикалық шамалардың бірліктерінің көпшілік мақұлдаған 
жүйесін пайдаланумен, стандарттаумен, метрологиялық қамтамасыз етумен, 
нормативтік-техникалық құжаттамаға сай келетін өлшеудің эталондарымен 
жəне үлгі құралдарымен қамтамасыз етіледі. 

Физикалық шамалардың бірліктері. Физикалық шаманың бірлігі -
анықтама бойынша бірге тең сандық мəн берілген физикалық шама. 

Біздің елімізде, басқа көптеген елдердегі сияқты, Халықаралық 
бірліктер жүйесі (System International— SI) қолданылады. Жүйе физикалық 
шамалардың басқа (туынды) бірліктерінің түзілуіне жеткілікті əрі тəуелсіз 
физикалық шамалардың бірнеше негізгі бірліктерін таңдауға негізделген. 

Әрбір объект үшін физикалық шамамен көрсетілетін қасиеттің сандық 
құрамындағы айырмашылықтарды анықтау үшін, оның мөлшері мен мəнінің 
ұғымдары енгізілген. Физикалық шаманың мəні – ол үшін қабылданған 
бірліктердің қандай да бір саны түрінде оның мөлшерін бағалау (өлшеумен 
немесе есептеумен алады).

Физикалық шаманың бірлігі – бұл белгіленген мөлшердің физикалық 
шамасы, оған біртекті физикалық шамаларды сандық өрнектеу үшін 
қолданылатын, бірге тең, сандық мəн шартты түрде берілген.

Физикалық шаманың негізгі сипаттамасы оның өлшемдігі "dim Q” 
болып табылады – берілген шаманың негізгі физикалық шамалармен 
байланысын көрсететін, дəрежелі көпмүше түріндегі өрнек; ондағы 
пропорционалдылық коэффициенті бірге тең болып қабылданған. Тəуелсіз 
шамалармен жəне олардың функцияларымен құрылған, физикалық 
шамалардың жиынтығы физикалық шамалар жүйесі деп аталады.

Негізгі деп аталатын, бірнеше физикалық шамалар ерікті түрде; олардың 
арасындағы байланыс теңдеулерінің негізінде анықталатын, қалған 
туындылармен анықталады.

МЕМСТ 8.417—81 ГСИ «Физикалық шамалардың бірліктері» ГСИ 
сəйкес физикалық шамалардың барлық бірліктері негізгі (олар жетеу), 
қосымша (олар екеу) жəне туынды ( шамамен 200 жəне олардың саны өсуде) 
болып бөлінеді. 4.1-кестеде физикалық шамалардың негізгі жəне қосымша 
бірліктері көрсетілген. 4.2-кесте. Көбейткіштер жəне олардың қосымша 
белгіленулері көрсетілген.
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4.1 кесте Физикалық шамалардың негізгі жəне қосымша бірліктері

Физикалық шаманың негізгі бірлігінің нақты өлшемінің мəні 
болмайтынын ескертеміз. Мысалы, ұзындықтың негізгі бірлігі ретінде метр 
емес фут немесе аршын алынуы мүмкін. Бастысы физикалық шама бірлігінің 
көпшілік мақұлдаған, заңдастырылған жəне туынды бірліктер жасауда негізгі 
болуы. 

Физикалық шамалардың туынды бірліктері негізгі, қосымша жəне 
басқа туындылардан əр түрлі функционалды түрлендірулер арқылы түзіледі.  

4.3- сурет. Шамалардың жіктелуі
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Мысалы, туынды бірлік ол туынды бірлік вольттың негізгі бірлік 
амперге қатынасымен түзілген. Физикалық шамалардың кейбір туынды 
бірліктерінің жасалуы 4.3- суретте көрсетілген. 

        4.2-кесте. Көбейткіштер жəне олардың қосымша белгіленулері 

Салыстырмалы жəне логарифмдік бірліктер. Физикалық шамалардың 
қатынастарын немесе салыстырмалы өзгеруін бағалау үшін қосымша: 
салыстырмалы жəне логарифмдік бірліктерді қолдану ыңғайлы.

Еселік жəне бөліктік бірліктер. Өлшенетін шамалардың мəндерінің 
диапазондары бүгінде өте үлкен болғандықтан физикалық шамалардың тек 
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бастапқы жүйелік (негізгі, қосымша жəне туынды) бірліктерімен ғана жұмыс
жасау мүмкін емес. 

Жұмыс ыңғайлы болуы жəне нəтижелерді жазу үшін физикалық 
шамалардың қосымша бірліктері – еселік (үлкен бірліктер) жəне бөліктік 
(кіші бірліктер) деп аталатын, бастапқы жүйелік бірліктерге қосымшалар 
(коэффициенттер) енгізу арқылы жасалған бірліктер қолданылады (4.3-
сурет). 4.4-ші суретте кейбір салыстырмалы жəне логарифмдік бірліктер 
графикпен көрсетілген. 4.4-суреттегі А сызығы функцияның (мысалы 
күшейту коэффициентінің Ку) 40 дБ/декадаға еңкеюіне, Б сызығы - 20 
дБ/декадаға еңкеюіне сəйкес келетін аргументтен (мысалы, жиілік f) 
тəуелділігінің функциясын көрсетеді.

4.4-сурет. Салыстырмалы жəне логарифмдік бірліктер графигі

Стандарттау. Бар болғаны бірнеше онжылдық бұрын əлемде 
физикалық шамалардың бірліктерінің біркелкілігі болмағанын көрсету 
қызық. Түрлі елдерде, ғылымның, техниканың, өнеркəсіптік өндірістің түрлі 
салаларында, ауыл шаруашылығында, саудада бірдей шамаларды бағалау 
үшін көптеген əр түрлі бірліктер қолданылды. 
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Осындай бірліктердің ұлттық (аумақтық), салалық жəне салааралық 
алуан түрлі болуы əр түрлі мамандар жəне/немесе əр түрлі бағытта 
жəне/немесе əр түрлі елдерде жасалған ғылыми зерттеулердің, техникалық 
өлшеулердің жəне есептеулердің нəтижелерін салыстыруды жəне қолдануды 
қиындатты; төтенше қиындықтар туындатты жəне əлемдік қауымдастықтың 
дамуын тежеді. XX ғ. ортасында Халықаралық өлшем жəне салмақ комитеті 
жаңа бірліктер жүйесін дайындады жəне қабылдады. Ол халықаралық 
бірліктер жүйесі - SystemInternational (SI) деп аталды. 1963 ж. КСРО-да 
9867—61 МемСТ енгізілді, оған сəйкес осы жүйе біздің елімізде пайдалану 
үшін ұсынылды. 

Бүгінде өлшеу құралдарын əр түрлі отандық жəне шетелдік мыңдаған 
ұйымдар мен фирмалар əзірлейді жəне сериялы шығарады, миллиондаған
мамандар кəсіби қолданады, жердің бүкіл ересек халқы дерлік іс жүзінде 
өздерінің күнделікті əрекеттерінде қолданады. 

Қазіргі кезде өлшеуіш техникаға шығын, өнеркəсіптік өндірісте қызмет 
көрсету мен метрологиялық қамтамасыз ету негізгі қорлардың 25...30% - на 
жетеді. Сонымен бірге кəсіпорындағы өндіріс мəдениеті қаншалықты жоғары 
болса, осындай шығындар үлесі соншалықты жоғары болады. Мұндай 
жағдайларда өлшеулердің біртұтастығын қамтамасыз ету төтенше маңызды. 

Стандарттаудың заңнамалық негізі. Мемлекеттік стандарттар жүйесі 
(МемСТ) болып табылады. Қазіргі кезде елімізде ондаған мың мемлекеттік 
стандарттар бар. Олар əртүрлі өнімнің маңызды сипаттамалары мен 
қасиеттерін, өлшеу əдістемелерінің ерекшеліктерін, ӨҚ сипаттамаларын 
жəне т.б. көрсетеді. 

Стандарттаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:
• өнім сапасының талаптары мен көрсеткіштерінің біртұтас жүйесін; 

шикізат пен ресурстардың сипаттамаларын; бақылау жəне сынау əдістері мен 
құралдарын анықтау; 

• елдегі жəне əлемдегі өлшеулердің біртұтастығы мен қажетті 
сенімділігін қамтамасыз ету, ФШ бірліктерінің эталондарын, жоғары 
дəлдікпен өлшеу əдістері мен құралдарын жасау жəне жетілдіру;

• өнеркəсіптік өнімнің бірегейленуін дамыту, өзара алмасу деңгейін 
арттыру, пайдалану мен жөндеу тиімділігін арттыру, сенімділіктің қажетті 
деңгейін қамтамасыз ету; 

• жабдықтардың түрлерінің, маркілерінің, типтік өлшемдерінің тиімді 
əртүрлілігін бекіту; 

• құжаттамалардың бірыңғай жүйесін, бірыңғай терминологияны, 
белгілеулерді, есептеу əдістерін бекіту. Стандарттаудың негізгі құраушысы 
метрологиялық қамтамасыз ету болып табылады. 

Метрологиялық қамтамасыз ету деп эталондарды, өлшемдерді, 
аттестацияланған үлгілік ӨҚ, заңдастырылған тексеру əдістерінің, қажетті 
нормативті-техникалық құжаттаманың (стандарттардың, əдістемелік 
нұсқаулардың, нұсқаулықтардың), білікті метролог мамандардың болуы жəне 
оларды сауатты пайдалануды айтады. 
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Стандарт - бұл объект (стандарттау) талап ететін жəне уəкілетті орган 
бекітілген нормалардың, ережелердің жəне талаптардың бекітілетін тізімі. 

Метрологиялық аттестаттау — ӨҚ метрологиялық сипаттамаларын 
анықтау жəне алынған нəтижелерді көрсетіп тиісті құжатты (сертификатты) 
əзірлеу үшін метрологиялық орган жасайтын ӨҚ зерттеу. 

ӨҚ тексеру – бұл метрологиялық органның (қызметтің) ӨҚ 
қателіктерін табуы, қателіктер мəндерінің ӨҚ дəлдік класына сəйкестігін 
белгілеу жəне оның қолдануға жарамдылығын анықтау. 

Тексеруді, əдеттегідей, сыналатын ӨҚ түрлендіру нəтижелерін үлгілік 
(дəлдігі жоғарырақ) ӨҚ түрлендіру нəтижелерімен салыстыру арқылы 
жүргізеді. Дербес, бірақ кең тараған өлшеуіш аспапты тексеру жағдайында 
тексеретін аспап көрсеткішін дəлдігі жоғарырақ аспаптың көрсеткіштерімен 
салыстырады. Үлгі ӨҚ қателігі эксперимент шарттары бірдей болғанда 
сыналатын ӨҚ қателігінен кем дегенде үш есе аз болуы керек. 

ӨҚ тексеру шарасы калибрлеу шарасына балама емес. Калибрлеу – ӨҚ 
жүйелі қателіктерін азайту тəсілі, яғни оның түрлендіру сипаттамаларын 
дұрыстау (түзету). Дербес жағдайда калибрлеу кезінде ӨҚ кірісіне кезекпен 
нөлдік мəнді үлгілік өлшенетін шаманы (мысалы ӨҚ кірісін қысқартып) жəне 
сосын өлшеу диапазонының жоғарғы шегіне тең мəні бар үлгілік өлшенетін 
шаманы (арнайы өлшем, кейде ӨҚ-да орнатылған) кезекпен береді үлгілік 
шамалардың түрлендіру нəтижелерін (аспаптың көрсетуін) белгілеп əрі қарай 
өлшеулер жүргізу үдерісінде түрлендірулер нəтижелерін түзетуге болады. 
Мұндай іс-шара қосындылық қателікті де, мультипликатив қателікті де 
азайтуға мүмкіндік береді. 

Эталондар. Эталон - бұл физикалық шама бірлігін оның өлшемін басқа 
ӨҚ (үлгілік немесе жұмыстық) беру мақсатында сақтауды жəне немесе 
жаңғыртуды қамтамасыз ететін жəне ресми бекітілген ӨҚ. Нақты эталон 
бірнеше əр түрлі ӨҚ-лардан тұратын кешен түрінде болуы мүмкін. 4.5-ші
суретте физикалық шама бірлігінің өлшемін беру сұлбасы келтірілген. 

Бұл метрологиялық тізбектегі жоғарғы звено халықаралық эталон
болып табылады. Бұл эталондар халықаралық өлшем жəне салмақ 
бюросында сақталады (Франция). Мемлекеттік эталондар – бұл сол елдегі ең 
жоғары дəлдікті қамтамасыз ететін эталондар. Эталондарды сақтау – күрделі 
ғылыми-техникалық міндет, сондықтан олар метрологиялық институттарда 
сақталады. 

Бірдей ФШ бірлігін жаңғыртатын эталондар бірліктерді жаңғырту 
дəлдіктеріне қарай алғашқы (сол елдегі ең жоғары дəлдікті қамтамасыз 
ететін) жəне екінші  (алғашқысын жəне тексеру жұмыстарын ұйымдастыру 
үшін қызмет ететіндерін салыстырумен түзілген) болып бөлінеді. Бірінші 
эталон бірлікті сол елдегі ең жоғары дəлдікпен жаңғырту үшін қызмет етеді. 

Арнайы эталон алғашқы эталонды қолдана алмайтын жағдайда ерекше 
жағдайларда бірліктерді жаңғырту үшін қолданылады. Алғашқы жəне 
бірінші эталондарды мемлекеттік ретінде бекітеді жəне əрбір ел үшін 
бастапқы болып табылады. Екінші эталондар тексеру жұмыстарын жəне 
алғашқы эталондарды сақталуын қамтамасыз ету үшін қажет жəне эталон-
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куəгер, эталон-көшірме, салыстыру эталоны жəне жұмыс эталондары болып 
бөлінеді. Этал-куəгерлер мемлекеттік эталонды тексеруге жəне ол бұзылған 
кезде оны алмастыруға арналған. Эталон-көшірмелер жəне салыстыру 
эталондары өзара салыстыру үшін қолданылады. Жұмыс эталондары бірлік 
мөлшерін жоғары дəлдікті үлгілік ӨҚ-ға (мысалы, үлгі өлшемдерге) беру 
үшін қажет. 

Стандарттарға қойылатын негізгі метрологиялық талаптар бірлікті 
көбейту, сақтау жəне (немесе) оның өлшемін беру кезінде өлшеу 
нəтижелерінің жоғары дəлдігін қамтамасыз етуі керек.

Ең маңызды талап - бірлік өлшемінің тұрақты болып қалуын 
қамтамасыз ететін жоғары тұрақтылық. Бұл 20 жəне 21 ғасырлар тоғысында
орын алған, өте тұрақты кванттық физикалық эффектілерді жүзеге асыра 
отырып, негізгі жəне көптеген туынды бірліктердің көбеюіне көшуді 
түсіндіреді. Стандарттың жоғары сезімталдығы мен кішігірім кездейсоқ 
қателігі, сондай-ақ оның өлшеу жағдайларының өзгеруіне төмен 
сезімталдығы қажет.

Өлшеу жəне есептеу жұмыстарын автоматтандыру стандарт бойынша 
өлшеу дəлдігін жоғарылататын жəне оператордың жеке қателіктерін
төмендететін құрал болып табылады. Сонымен қатар, өлшеу шарттары 
диапазонының мөлшері маңызды сипаттама болып табылмайды, өйткені 
эталондық өлшеу дəлдігін арттыру үшін стандарттар əдетте тұрақты 
(көбінесе қалыпты) өлшеу жағдайында қолданылады.

Стандартқа енгізілген аттас СИ саны бойынша бірыңғай стандарттар, 
стандартты жиынтықтар мен топтық стандарттар ажыратылады.

Стандарттардың тағы бір түрі - анықтамалық жиынтық - əр түрлі 
номиналды мəндері бар бірыңғай стандарттардың тіркесімі, бұл 
арифметикалық ортаның стандартты ауытқуы ретінде сақталатын 
көбейтілетін диапазонды кеңейтуге мүмкіндік береді.

Өлшем бірлігін қамтамасыз ететін орталықтандырылған жүйені əр 
түрлі деңгейдегі метрологиялық қызметтерде ұйымдастыруға болады: жеке 
кəсіпорында, бөлімде, жалпы елде.

Сонымен бірге, осы метрологиялық қызметте қолданылатын өлшемнің 
осы СИ-ге бірлік өлшемін берудің иерархиялық тізбегі ең дəл стандартпен 
басқарылатын болады. Бұл стандарт бастапқы стандарт деп аталады 
(кəсіпорындар, ведомстволар, елдер). Осылайша, кəсіпорында немесе 
бөлімде жүргізілген барлық өлшемдердің олардың бастапқы стандарттарына, 
ал олар арқылы елдің бастапқы стандарттарына сəйкестігі қамтамасыз 
етіледі.

Халықаралық метрологиялық тəжірибедегі елдің алғашқы 
стандарттары ұлттық стандарттар деп аталады, біздің елде олар мемлекеттік 
стандарттар деп аталады.

Үлгілік ӨҚ, олар арқылы жұмыс өлшемдерін тексеруге арналады, өз 
кезегінде, ӨҚ тексеруге де, əр түрлі есептерде өлшеуге де арналған. Үлгілік 
өлшемдердің дəлдік кластары өте жоғары. Мысалы, үлгілік катушканың 
салыстырмалы қателігінің шекті рұқсат етілген мəні 0,0005 % құрауы мүмкін. 
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Жұмыс ӨҚ тексерумен байланысты емес əр түрлі өлшеулер үшін 
қолданылады. Электрлік өлшеулерде ЭҚК, кедергінің, индуктивтіліктің, 
сыйымдылықтың жəне т.б. жұмыс өлшемдері қолданылады. 

Өлшеу дәлдігі. Өлшеу дəлдігі – өлшеулердің нəтижелерінің өлшенетін 
шаманың шын мəніне жақындығын көрсететін сапасы. Сапалық «дəлдік» 
ұғымының сандық өрнектелуі қателік болып табылады. Өлшеу нəтижесінің 
(бұл ортақ ұғым) жəне құралдың қателігі деп бөлген дұрыс. 

Өлшеу қателіктері. Қателік дегеніміз өлшеу нəтижесінде кететін 
ауытқулар өлшеудің негізгі сапасы оның дəлдігіне қателік пен дəлдік бір-
бірімен қарсы байланыста болады. Негізінен өлшеудің дəлдігі салыстырмалы 
қателіктің теріс мəніне тең болады. 

Егер қателік 2∙105 болса, оның дəл өлшем мəні 5∙104 болады. Әр түрлі 
өлшеу есептерінде олардың қателіктері əр түрлі əдіспен есептеліп, əр түрлі 
дəлдікпен шығаруға болады. Осыған байланысты қателіктерде əр түрге 
бөлінеді.

1. Мүмкіндігінше дəл есептелген қателік.
2. Алдын ала есептелген қателік.
3. Жуық шамамен есептелген қателік.
Мүмкіндігінше дəл есептелген қателіктерде олардың жеке 

метрологиялық қасиеттері өлшеу құралдарының əр қайсысының сипаттамасы 
өлшеу əдістерінін талдау жасалуы жəне өлшеудің жағдайлары олардың 
қорытындыларына бақылау жасалады. 

Қателіктердің жуық шамамен өлшенуінде олардың нормативтік типтік 
метрологиялық сипаттамалары есепке алынады. 

Ал қателіктердің алдын ала есептелуінде оларды өлшеудің типтік 
методикалық əдістері қолданылып нормативтік техникалық құжаттар 
басшылыққа алынып олардың əдістері өлшеу жағдайлары, өлшеу 
құралдарының түрлері, олардан кететін қателіктер есепке алына отырып, 
алдын ала бағалау арқылы олардың қорытынды қателіктері шығарылады.
Инженерлік есептеулерден соң екі əдіспен есептеу қолданылады. Осылардың
барлығы техникалық өлшеу категорияларына жатады. 

Әрбір нақты өлшеудің қателіктері оларды тудыратын негізгі факторлар 
мен оның себептеріне байланысты оларды таңдап бақылауда əр қайсысын 
жеке анықтап қорытындылап соңынан қосындысын анықтайды. 

Қателіктердің жіктелуі ұқсас қасиеттеріне байланысты мынадай 
болады. 

1. Уақыт сипаттамасына байланысты қателіктер:
а) жүйелі түрде өлшеу кезінде жіберілетін қателіктер. Оны қайта өлшеу 

кезінде белгілі мөлшердің заңды түрде өзгеруі болады.
б)  кездейсоқ қателіктер, белгілі функциональдық жағдайларға 

байланысты (+,-)  əрбір компоненттің факторлары олардың қорытынды 
өлшеулеріне əсер етеді. 

2. Қателіктердің негізгі туындыларына байланысты өлшеу 
құралдарының қателіктері:

а) өлшеу құралдарының қателігі
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б) методикалық қателік
в) əрбір жеке есептеулерде кететін қателіктер
Қорытындылардың жəне қателіктердің біркелкі болуына олардың дəл 

көрсеткіштері жəне өлшеу қорытындылары стандарты бойынша түрде 
жүргізіледі.

Техникалық өлшеулердегі қателіктердің сан мөлшері 15-20%-тен 
аспауы керек. Стандарт бойынша өлшеудің дəлдігі екі саннан аспауы керек, 
мысалы: 0,43.

Өлшеу – арнайы техникалық құралдар арқылы өлшенетін заттардың 
сандық өлшем бірліктерін анықтау. Олар 4  түрге бөлінеді:

1. Тура өлшеу 
2. Жанама өлшеу 
3. Біріктіріп өлшеу
4. Бірыңғай өлшеу.
Тура өлшеу арқылы тəжірибе жасағанда, сандық өлшем бірліктерде 

анықталады. Мысалы: ұзындықты сызғыш арқылы, температураны 
термометр.

Жанама өлшеу арқылы өлшенетін заттардың белгілі теңдеулер арқылы 
сандық өлшем бірліктерін анықтау. Мысалы: электр кедергілері – ток күші 
мен кернеудің көбейтіндісі. 

Бірыңғай өлшеу өлшенетін өлшем бірліктерді басқа өлшем бірліктер 
арқылы жанама немесе тура өлшеу арқылы анықтап теңдеу жүйелері арқылы 
анықталады. Әрбір комбинация арқылы бір теңдеу құрастыруға болады. 

Өлшенетін жалпы саны m-болатын өлшем бірліктер к-бірліктер арқылы 
тəжірибе жасаумен анықталатын тура жəне жанама əдістермен анықталады. 

Өлшем бір іс тəжірибелері арқылы теңдеулердің функционалды қарым-
қатынасы, олардың тəжірибе саны n-ге тең.

Fi(Q1*Q2...QJ..QmX1
2X2

2*Xi
iXR

2)=0 (4.1)

Өлшеу нәтижесінің қателігі. Өлшенетін шаманың ақиқаттық мəні 
негізінде табылуы мүмкін емес (сауатты тəжірибе жасаушы осыны 
түсінгендіктен оған талпынбайды). Сондықтан нəтиженің қателігінің нақты 
(ақиқаттық) мəнін анықтау да мүмкін емес. жəне əдетте бұл талап етілмейді. 
Бағалауға (өлшенетін шаманың жуық мəніне) жəне қателіктердің мүмкін 
болатын мəндерінің диапазонына сүйену жеткілікті болады. Қарапайым 
анықталған тəсіл (ең нашар жағдайдағы тəсіл) тəсіл жағдайында əрбір нақты 
жағдайдағы қателіктің шектік мəнін, яғни, нақты қателік кепілді арттыра 
алмайтын мəнін қолданады. 

Қателік – едəуір күрделі əрі мағынасы кең ұғым. Өлшеу нəтижелерінің 
қателіктерінің негізгі жіктемелі белгілерін қарастырайық. Бірінші іктемелік 
белгісі: қатенің себебі не (кім) болатынында. Кез келген өлшеудің 
нəтижелерінің қосынды қателігі жалпы жағдайда үш құраушыдан құралады: 
аспаптың, əдістемелік жəне субъективті.
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Аспаптық құраушы аспаптың өзінің негізгі метрологиялық 
сипаттамаларымен (яғни, ӨҚ), оның негізгі жəне қосымша қателіктерімен 
анықталады. Өлшеу нəтижелерінің қателіктерінің əдістемелік 
құраушысы қолданылатын өлшеу əдісіне тəуелді болады жəне аспаптың 
өзінің қателігіне тəуелді емес. əдістемелік қателік айтарлықтай болуы 
мүмкін, алайда жиі бағалануы жəне тіпті теңгерілуі (кейде іс жүзінде толық 
емес) мүмкін. Субъективті құраушы аспаптың қателігіне де, өлшеу 
əдісіне де тəуелді болмайды, негізінен пайдаланушының (субъектінің) 
жіктеуімен анықталады. Бұл қателікті əрқашан болжау жəне алдымен бағалау 
мүмкін емес. Бұл құраушы кез келген өлшеу нəтижесіне қатысуы мүмкін. 

Екінші жіктемелі белгісі – қателіктерді өрнектеу тəсілі (4.3 кесте). 
Абсолюттік қателік А (дельта) – ең қарапайымы əрі түсініктісі – бұл 
өлшенетін шаманың өлшенген Х жəне ақиқаттық Хақ мəндерінің (немесе 
дəлірек аспаппен алынған нақты Х) арасындағы айырма.

4.3-кесте. Абсолюттік жəне салыстырмалы қателік

Ескерту: X - шаманың өлшенген мəні (өлшеу нəтижесі); Хд - өлшенетін 
шаманың нақты мəні.

Салыстырмалы қателік 5 (кіші дельта) – абсолюттік қателіктің 
пайызбен көрсетілген нақты Хн (немесе өлшенген Х) мəніне қатынасы. 
Үшінші жіктемелі белгісі – қателіктің (абсолюттік түрдегі) өлшенетін шама 
Х мəніне тəуелділігі. Қателіктер аддитивті, мультипликативтік жəне 
сызықтық қателіктері болып бөлінеді (4.5-сурет). 

Аддитивті деп мəні өлшенетін шаманың мəніне тəуелсіз Х дəлізінің 
шегінен шықпайтын Да қателікті айтады (4.4-сурет). Мультипликативтік деп 
мəні өлшенетін шаманың мəніне сызықты тəуелді өлшенетін шаманың Х 
дəлізінің шегінен шықпайтын Дм қателікті айтады. Кез келген басқа тəртіп 
сызықтық Дл қателікке тəн, жиі қысқарған түрде сызықты еместік деп
түсінген жөн.

Төртінші жіктемелі белгісі - қателіктің көріну сипаты. Қателіктер 
жүйелі жəне кездейсоқ болып бөлінеді. Жүйелі – бұл экспериментті қайтадан 
жасағанда мəні өзгермейтін немесе белгілі заңмен өзгеретін қателік. Жүйелі 
қателіктер, əдеттегідей, өлшеу нəтижелеріне түзетулер енгізу арқылы 
бағалануы жəне есептелуі мүмкін. Кездейсоқ қателіктер – бұлар мəнін 
болжап болмайтын қателіктер. Оператордың кездейсоқ өрескел қателігімен 
немесе апаратураның аз уақыт істен шығумен түсіндірілетін, немесе сыртқы 
электр магниттік өрістердің əсерінен болатын əр түрлі жаңсақтықтар 
(жаңылулар) жатады. Көп рет өлшеу жағдайында кездейсоқ қателіктердің 
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əсерін алынған нəтижелерді өңдеумен, мысалы, олардың арифметикалық 
орташа мəнін табумен азайтуға болады. Өлшеу құралдарының қателіктері 
Қағида бойынша (жəне əдетте сауатты ұйымдастырылған эксперименттерде) 
өлшеу нəтижесінің қосынды қателігіндегі анықтаушы ӨҚ өзінің қателігі, 
яғни, аспаптық қателік болып табылады. 

Келтірілген қателік у – абсолютті қателіктің А аспаптың пайызбен 
өрнектелген нормалайтын мəніне Хн (көбінесе бұл өлшеу диапазонының 
жоғарғы шегі) қатынасы.

Негізгі қателік ӨҚ-ны (соның ішінде аспапты) қалыпты пайдалану 
жағдайларында, яғни, барлық əсер ететін шамалардың мəндері алдын ала 
ескертілген диапазонының шегінде болатын кезде орын алады. 

Қосымша қателік əсер ететін шамалардың (мысалы, қоршаған орта 
температурасының) мəндері қалыпты мəндердің шегінен шығып кеткенде 
пайда болады. ӨҚ (аспаптың) статикалық қателігі – тұрақты (немесе өте баяу 
өзгеретін) шаманың мəнін өлшеу кезіндегі, яғни, статикалық өлшеулер 
(зерттеу объектісінің статикалық үлгілерін қолданғанда) жағдайындағы 
қателік. Динамикалық қателік уақыт бойынша жеткілікті жылдам 
өзгеретін шамаларды (өлшенетін шаманың дəл ақпараттаушы параметрін) 
зерттеу кезінде пайда болады. 
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4.5-сурет. Өлшеу құралдарының қателіктерінің қарапайым жіктелуі

Мысалы, егер электр тізбегінің айнымалы кернеуінің нақты мəні (бұл 
жағдайда ақпараттаушы параметрі)өзгермесе жəне қалқандық электр 
магниттік вольтметрмен өлшенетін болса, онда мəтіндік қателік қана болады, 
дегенмен шығыстық шаманың өзі (кернеу уақыттың функциясы) шамамен 50 
Гц жиілікпен өзгереді. 

Өлшеулер нәтижелерін өңдеу. Өлшеу эксперименті үдерісінде 
алынатын өлшенетін шаманың бір мəні тікелей өлшеудің жеке нəтижесі) 
бақылау деп аталады. Жалпы жағдайда өлшеудің соңғы нəтижесін бірнеше 
бақылауларға өңдеу жүргізіп табады.

Өңдеу шарасы жалпы жағдайда бірнеше операциялар жасаудан тұрады: 
алынған бақылаулар қатарынан анық қателерін шығарып тастау, өлшеудің 
өзіндік нəтижесінің сандық мəнін (бағалануын) анықтау (жанама өлшеулер 
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үшін - ізделетін шаманың бастапқыдан функционалды тəуелдігі бойынша), 
статистикалық өңдеулер жүргізу, өлшеу дəлдігінің көрсеткіштерін табу 
(қателікті бағалау), соңғы нəтижені көрсету түрін таңдау. Бір реттік (жекелік) 
тікелей өлшеулерде нəтиже бақылаумен сəйкес келеді. Кез келген өлшеудің 
соңғы нəтижесінің жазбасында нəтиженің сандық мəні, өлшеудің 
қосындылық қателігін бағалау жəне осы қателікке сəйкес келетін сенімді 
ықтималдықтың Рдов мəні болуы керек. Мысалы, кедергінің R өзгеру 
нəтижесін дұрыс жазу мынадай түрде болуы мүмкін: R= 106,2 Ом; А = ±2,5 
Ом; рдов = 1. Нəтиженің қателігін бір немесе екі мəнді цифрлармен жазған 
жөн, сонымен бірге өлшеу нəтижесінің санындағы кіші мəнді разрядының 
салмағы қателік санындағы кіші мəнді разрядтың салмағымен сəйкес болуы 
керек. Айталық, кернеуді өлшеудің соңғы нəтижесін мынадай түрде жазу 
дұрыс емес: U= 224,6 В; А = ± 5 В; рдов = 1.

Тікелей өлшеулер бір реттік (жеке) жəне көп реттік (көпше) болып 
бөлінеді. Бір реттік өлшеулер – бұлар жасалуы мен өңделуі бойынша ең 
қарапайым – техникалық өлшеулер практикасында көбірек таралған - жəне 
бір реттік бақылау (есептеу) арқылы соңғы нəтижені алуды білдіреді. Негізгі, 
қосымша  жəне қосындылық аспаптық қателіктерді бағалауды қарастырайық. 
Айнымалы кернеулерді өлшеу диапазоны 0...400В цифрлық мультиметрмен 
электр тізбегіндегі кернеудің əрекеттік мəнін өлшеу нəтижесі алынды делік: 
U= = 220,0 В. Аспаптың осы диапазондағы дəлдік класы (негізгі абсолюттік 
қателіктің шекті мəні Ап) мынадай түрде берілген:

мұндағы Хек — өлшеу диапазонының жоғарғы мəні (біздің жағдайымызда 
Хек= 400 В); Х – өлшенген мəн (220,0 В). Аспаптың төлқұжатында 
«...номиналды температурадан əрбір 10 °С өзгешелігіне қосымша қателік +20 
°С қоршаған ортаның 0 ден +50 °С дейінгі жұмыс температурасының 
диапазонының шегінде негізгі қателіктің жартысына тең» деп жазылған. 
Эксперимент кезінде қоршаған орта температурасы + 35 °СП-қа тең деп 
тіркелді. Барлық қалған ӘШ, өздерінің қалыпты мəндерінің шегінде болды 
деп ұйғарайық. 

Өлшеу бірліктерін анықтауда олардың ауытқуларын есепке алу.
Ауытқулардың өзгеруі жалпы тарату заңы бойынша анықталады 

(біркелкі таратылады). Сол себептен өлшеудің дəлме-дəлдігін анықтау 
метрологиялық сипаттамалар бойынша өлшеу құралдарының 
ауытқуларының шектеулері, төмендегі өрнек бойынша анықталады. 

Δlim=±3σ немесе құралдың ауытқулары 99,73%-ке тең болатындай 
жағдайда анықталады. Ауытқулардың шектеулері ±3σ артық болған 
жағдайда ол күрделі қатеге есептеледі. Сол себептен өлшеуді универсалды 
жабдықтармен анықтауды төмендегі теңдеуді қолданаиы. Ауытқулар 
неғұрлым төмен болған жағдайда олардың дəлме-дəлдігі немесе өлшенетін 
бөлшектердің интервалдары мүмкіндігінше аз болады.
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D=Sr±Δlim                             (4.2)

Өлшеудің дəлме-дəлдігін толық анықтау үшін сол объектілерді қайта-
қайта өлшеу арқылы анықтайды.

Ықтималдар теориясы бойынша ауытқулар төмендегі дəреже бойынша 
анықталады. 

N өлшеу сандары.
Егер ауытқулар тұрақты жағдайда олардың жиілігі алгебралық

қосындысы арқылы анықталады. 

D1=Dе±Δlim/√N                              (4.3)

Егер ауытқулардың тұрақсыз жағдайда олардың белгілерінің максималды 
қосындысы арқылы анықталады. 

Δlimе=ΣΔi±√Δ2lim1+Δ2lim2+....Δ2lim               (4.4)

Өлшеулердің ауытқуларын анықтау және олардың түрлері. 
Өлшеулер ауытқулары əр түрлі себептерге байланысты болатын элементарлы 
ауытқулардан тұрады. Элементарлы ауытқулардың түрлері:

1. Өлшеу құралдары мен жабдықтарынан əсерінен болатын 
инструментальді ауытқулар. Олар жабдықтың дұрыс өлшемеу əдісінен пайда 
болады. 

2. Өлшеу құралдарының шкала бойынша көзбен жобалай ауытқуда 
болатын интерполяция ауытқулары.

3. Паралакс ауытқулары – шкала жазықтығындағы перпендикуляр 
болмайтын бағытта пайда болатын ауытқулар.

Паралакс ауытқулары ΔXp 2-ші шкала бойынша 1-көрсеткішке 
арақашықтығына тура пропорционал жəне де көру сызықтығының шкала 
жазықтығындағы < тангенсіне тура пропорционал болады.

ΔXn=h*tgφ                                    (4.5)

Жабдықтардың қисайып тұруына байланысты Аббе принципінің 
сақталмауынан болатын ауытқулар.

Аббе принципі өлшеу сызығы шкала сызық бойымен орналасуы қажет. 
Ол ауытқулар төмендегі өрнекпен анықталады. 

ΔXпер=L-L'=L*φ                                                            (4.6)

Аббе принципі сақталған жағдайда L=0, ΔXпер=0 болу керек. 

Өлшеу құралдарының түрлері. Өлшеу құралы (ӨҚ) –өлшеу кезінде 
пайдаланатын жəне нормаландырған метрологиялық сипаттамалары бар 
техникалық құрал. 
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Бүкіл ӨҚ (29-99 РМГ. ГСИ. «Метрология. Негізгі терминдер мен 
анықтамалар» сəйкес) бес түрге бөлінеді: өлшемдер, өлшеуіш 
түрлендіргіштер, өлшеу аспаптары, өлшеуіш қондырғылар, өлшеу жүйелері. 

Өлшем – бұл берілген өлшемдегі физикалық шаманы жаңғыртуға 
арналған ӨҚ. Мысалы, қалыпты гальваний элементі – ЭҚК өлшемі; үлгі 
өлшейтін) резистор; үлгі индуктивтілік шарғысы жəне т.б. 

Өлшеуіш түрлендіргіш – өлшенетін ақпарат сигналын əрі қарай 
түрлендіру, жеткізу, өңдеу үшін ыңғайлы түрде жасауға арналған, бірақ 
бақылаушының тікелей қабылдауына арналмаған ӨҚ. Мысалы, ток пен 
кернеудің өлшеуіш трансформаторлары, өлшеуіш күшейткіштер, кернеу 
бөлгіштер, шунттар, қосымша резисторлар, цифрлық өлшеуіш тіркегіштер 
(логгерлер) жəне т.б. өлшеуіш түрлендіргіште есептеуші құрал болмайды 
жəне сондықтан түрлендіру нəтижесін адам тікелей қабылдай алмайды. 

Өлшеу аспабы — бұл өлшенетін ақпарат сигналын бақылаушының 
тікелей қабылдауы үшін қолжетімді түрде жасауға арналған, яғни, есептеуші 
құралы немесе индикаторы бар ӨҚ. Мысалы: электр магниттік қалқандық 
вольтметр, өзі жазғыш құрал, осциллограф, цифрлық мультиметр, 
инфрақызыл термометр, манометр жəне басқалары. Өлшеу аспабы – ең көп 
таралған ӨҚ түрі. 

Өлшеуіш қондырғы - бұл өлшенетін ақпарат сигналын бақылаушының 
тікелей қабылдауына ыңғайлы түрде жасауға арналған жəне бір жерде 
орналасқан функционалда біріктірілген ӨҚ мен көмекші құрылғылардың 
жиынтығы. Мысалы: электр қозғалтқыштарының сипаттамаларын зерттеуге 
арналған қондырғы, электрлік есептеуіштерді тексеруге арналған стенд. 
Өлшеу қондырғысының өлшеу жүйесінен айырмашылығы оны 
орналастырудың жергіліктілігі мен тұтастығында болады. 

Өлшеу жүйесі — өлшенетін ақпарат сигналын автоматты өңдеуге, 
жеткізуге жəне автоматты басқару жүйелерінде пайдалануға ыңғайлы түрде 
жасауға арналған, өзара байланыс арналарымен жалғанған.

ӨҚ мен көмекші құрылғылардың жиынтығы. Мысалы, өндірісті 
басқару жүйесінің құрамындағы көп арналы кеңістікте таралған ақпарат 
өлшеуіш кешен. ӨҚ нормаланатын метрологиялық сипаттамалары (НМС) 
МемСТ 8.009 — 84 «Өлшеу құралдарының нормаланатын метрологиялық 
сипаттамалары» арқылы реттеленеді. Негізгі НМС-ға, мысалы, ӨҚ 
қателіктері, өлшеуіш түрлендіргіштің номиналды түрлендіру функциясы 
немесе түрлендіру коэффициенті, сезгіштік, өлшеу диапазоны, кірістік 
кедергі жатады. 

Өлшеу құралдарын таңдауда келесі метрологиялық көрсеткіштер үлкен 
роль атқарады. 

1. Көрсеткіштер диапазондары – ол өлшейтін құралдың шкала 
бойынша бастапқы жəне соңғы көрсеткіштер арқылы анықталады немесе 
өлшеудің номиналды бөлігі жəне өлшеудің нақты бөлігі. Сездіргіш бөліктері 
– ол өлшеу құралдардың аз мөлшерде болсада, өлшеу жарықтарының немесе 
жабдықтарының белгілі бір дəрежедк болуы. Беріліс қатынастары – шкала 
интервалының бөлінген бірліктерге қатынасын білдіреді. Жабдықтардың 
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көрсеткіштерінің ауытқулары жабдықтар бойынша анықталған өлшеу 
ұзындықтарын арнайы үлгі арқылы өлшенген ұзындықтар немесе бөлшектер, 
бөлшектің айырмасы. 

2. Өлшеу құралдарының ауытқулары – фактілердің (дайындау, сақтау, 
пайдалану) əсерінен əр түрлі ауытқулар пайда болады. 

Абсолюттік ауытқулар дегеніміз өлшеудің номинальды немесе нақты 
бөлшектерінің айырмашылығы. 

Ауытқуларды 2 түрге бөлінеді: 
1. Жүйелі
2. Кездейсоқ
Тексерілетін бөлшектердің Δd формуланың ауытқуларына байланысты 

шкала көрсеткіштерінің ауытқуларына байланысты есептелетін 
температуралық ауытқу жəне өлшенетін күштің тербелісіне байланысты 
болады. Өте қатты ауытқулар əр түрлі сыртқы жағдайлардың тез өсуіне 
байланысты туындайды.: температура, жарық, сыртқы тербелістер, 
бақылаушының шаршаған, немқұрайлы қарауынан туындайды.

Жүйелі түрдегі дəлме дəлдігі шекті ауытқулардың көрсетулері əр түрлі 
өлшеу құралдарының стандарттары бойынша анықталады. Өлщеу 
құралдарының дəлдігі мемлекеттік стандарттау бойынша МЕМСТ 8.401-80
деп аталады. 

Әр түрлі өлшенетін бөлшектердің қолданылатын, құрал 
жабдықтарының, олардың түрлерінің жиынтығы өлшеу əдістері деп аталады.

Анықталған өлшеу бірлігінің əр түрлі өлшенетін бөлшектердің 
қолдануына байланысты олар төмендегідей түрлерге бөлінеді:

- Абсолюттік өлшеу əдістері – шкала арқылы олардың абсолюттік 
өлшемі арқылы анықтау штангенциркуль арқылы өлшейді.

- Өлшеудің салыстырмалы əдісі
- Өлшеудің тура əдістері
- Өлшенетін немесе анықталатын сан мөлшері тура құрал сайман арқылы 

анықталады.
- Өлшеуді, оның өлшем бірлігін тура анықтауға болмайтын жағдайда 

немесе анықтаудың күрделілігіне байланысты басқа өлшем бірліктер арқылы 
анықтайды, оны жанамалап анықтау дейміз. 

- Жабдықтардың жазықтығын немесе құрал саймандар арқылы 
өлшенетін бөлшектердің бірліктерін контакт əдісі арқылы анықталады. 

- Оптикалық немесе пневматикалық құралдар арқылы өлшеудің 
контатісіз анықтауға болады. 

- Дифференциалды өлшеу əдісі – бөлшектердің əрбір байланыссыз 
өлшеу арқылы анықтау.

- Өлшеулердің барлық қорытындысы арқылыбөлшектердің жарамды, 
жарамсыздығын дифференциалды əдіспен анықтауға болады. 

- Өлшеудің комплексті əдісі немесе оларды бақылау, арнайы жабдықтар 
арқылы құрал саймандар арқылы анықтап, олардың бірнеше параметрлер 
арқылы анықталады. Машиналарды жөндеуде олардың бөлшектерін 
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деффектілеу жəне иеленушідің себептер, сипаттамалары бөлшектердің 
деффектілеудің негізгі мақсаты болып табылады. 

Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары. МЕМСТ
16263-70 метрология жөніндегі терминдер мен анықтамаларды қарастырады.

Физикалық мөлшерлерді тəжірибе жүзінде арнайы қолдануға арналған 
техникалық құралдармен  тауып белгілеуді өлшеу деп түсінеміз.Өлшеудің 
негізгі теңдеуінің түрі 

                    Q = g · u ,                                          (4.7)

мұндағы  Q –физикалық мөлшердің мəні;
                 g- қолдананатын бірліктегі физикалық мөлшердің  сандық мəні;
                 u – физикалық мөлшердің бірлігі.

Физикалық өлшем бірлігі / u / - бұл сапалы түрде физикалық мөлшерді 
сол табиғатында бағалау үшін келісіліп, қабылданған өлшемнің  физикалық 
мөлшері.

Халықаралық деңгейде  физикалық мөлшер бірлігін унификаттау (бір 
жүйеге келтіру) үшін Халықаралық бірлік жүйесі СИ құрылған.

Өлшеу құралдарының  негізгі метрологиялық көрсеткіштері.
Прибор шкаласының бөлігі – шкаладағы қатар тұрған екі белгінің                                          

арасы;
Шкала бөлігінің  ұзындығы (интервалы) – қатар тұрған шкала белгісі 

осьтерінің  ара қашықтығы;
Шкала бөлігінің құны – қатар тұрған шкала белгісіне сəйкес келетін 

мөлшер мəнінің айырмасы: мысалы прибордың шкала бөлігінің ұзындығы                     
(интервалы) 1 мм – ге тең болғанда, 0,002 мм болады;

Көрсеткіш диапазоны ( шкала бойынша өлшеу)  - бастапқы жəне  
соңғы мəндермен тұйықталған  шкала мəндерінің  облысы, мысалы: 
оптиметрдің диапазон  көрсеткіші  ± 0,1 мм;

Өлшеу диапазоны - өлшеу құралдарының қалыптастырылған жарамды 
ағаттық шегі белгіленген өлшеу мөлшері  мəнінің облысы;

Өлшеу шегі - өлшеу диапазонының ең үлкен жəне ең кіші мəні ;
Өлшеу күші - өлшенетін бөлшекпен түйісетін жердегі өлшегіштің 

ұшының əсер ету  күші ;
Өлшеу құралының жарамды ағаттық шегі – жарамды деп қабылданып 

қолдануға жіберілетін өлшеу құралдарының ең үлкен ағаттығы ;
Өлшеу құралдарының қалыптылығы - барлық уақытта да  

метрологиялық  көрсеткіштің тұрақтылығын білдіретін қасиеті;
Өлшеу қателігі - өлшенетін мөлшердің өз мəні мен өлшеу 

қорытындысының айырмасы;
Өлшеу дəлдігі - ағаттықтың нольге жуық қорытындысын білдіретін 

өлшем сапасының сипаттамасы. Өте жоғары дəлдікте  ағаттықтың барлық 
түрі өте төмен болады ;
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Өлшеу құралдарының дəлдігі – ағаттығының нөльге  жуықтауын 
сипаттайтын өлшеу құралының сапасы;

Өлшеу приборының  сезімталдылығы - өлшеу құралының белгіні 
өлшеудегі оның өлшеу  мөлшерінің  қатынасы;

Түзетілу – жүйелі түрде қайталанатын ағаттықты болдырмау үшін 
өлшеу приборының  көрсеткішіне немесе  өлшеуіштің номиналды мəніне 
алгебралық жолмен қосу мөлшері.

Жазық параллельді ұзындықтың түпкілікті  өлшеуіші цилиндрлік  
стержень   немесе тік бұрышты  параллелипед  (плиткі) тəрізді болып келеді. 

Ұзындықты өлшемге  жұмыс өлшеміне дəл келтірілген екі параллельді  
беттердің ара қашықтығы жатады. Цилиндрлік стерженьдер өндірісте көп 
қолданысқа  ие болғандықтан, оларды негізінен қалпына келтіру өлшемі 
ретінде ғана (мысалы,  микрометр үшін ) қолданады. Жазық  параллельді  
ұзындықтың түпкілікті  өлшемі  болат материалдан жасалып, ажарланады 
жəне дəлдікке келтіріледі.

Өте аз қисықты жазықпен ең аз кедір бұдырлықтың əсерінен плиткалар 
бір-бірімен үйкелу  қабілетіне ие болады.Үйкелулігі плитканың бетімен, өте 
жұқа (0,002 мм дейін) май қабатының өзара тартылуымен түсіндіріледі. 
Үйкеліске ұшыраған плиткалар тұтас  бір блокті құрайды. Олардың өлшем 
дəлдігі плиткалар арасындағы аз саңылаулардың əсерінен бұзылмайды. 
Сондықтан өлшеу кезінде тұтас блокті қолдану ыңғайлы.

Жазық параллельді ұзындықтың түпкілікті өлшемі – машина 
жасаудағы өлшем бірлігін сақтаудың негізгі құралы  болып табылады. Оның 
көмегімен басқа аспаптар мен құралдардың дəлдіктері тексеріледі, 
бөліктенеді  жəне икемделеді. Сонымен қатар оларды бөлшектердің өлшемін 
алуға, оларды бақылауға жəне   белгі соғу  жұмыстарына қолданады. Басқа  
да өлшеу құралдарын бөліктеп жəне тексеру үшін үлгі ретіндегі плиткалар,
ал бөлшектерді, өлшеумен, оларды  бақылау жəне белгі соғу үшін –
жұмысшы плиткалар пайдаланылады.

Плитка өлшемі ретінде, оның ортанғы өлшемі, яғни бір плитканың 
жұмыс бетінің ортасынан ( диагоналдарының қиылысу орнынан) жазықтыққа 
үйкелісе орналасқан плитканың келесі жұмыс бетіне дейінгі ара қашықтығы 
алынады.

Жазық параллельді ұзындықтың түпкілікті өлшемін жасау дəлдігі 
бойынша 00, 0, 1, 2, 3  сияқты бес класқа бөлінеді. Қолданыстағы түпкілікті 
өлшем үшін қосымша – 4 жəне 5 екі класс қабылданған. 00 класты шеткі 
өлшемдер тек қана тұтынушының сұранысы бойынша жасалады.

Түпкіліктік өлшемнің сыныбы плитканың ортаңғы өлшемінің, оның 
номиналды өлшеміне жуықтау дəрежесін сипаттайды. Жұмыс плиткалары 
үшін қажетті дəлдікті қамтамасыз ету үшін керек класты таңдап алу 
жеткілікті. Үлгілік өлшем үшін өте жоғарғы дəлдік қажет етіледі. Ондай 
дəлдіктік  бес түрлі разрядты -1,2,3,4,5 қабылдау арқылы шешімін табады. 

Түпкілікті өлшем разряды  жазық параллельдіктен ортаңғы өлшем 
ұзындығы мен оның шекті ауытқуын анықтауға қолданылған аспаптың шекті 
ағаттығымен сипатталады.
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Разрядтармен сипатталатын түпкілікті өлшемдерге плитканың 
номиналды өлшемнен нақты өлшемдерінің ауытқуы  көрсетілген аттестат
беріледі.

Сонымен, мұндай плиткалардың дəлдігі, оны аттестаттауға 
қолданылған аспаптың ғана дəлдігімен анықталады.

Ұзындықтың түпкілікті өлшемдерін  қолдану ыңғайлы  болу үшін, ол 
комплектіленіп жинақталады. Барлығы  сегіз «жиынтық» шығарылады, 
жиынтықтардың біразы өз құрамында қатты құймадан  жасалған қорғаныш 
плиткалардан тұрады. Олар жаппай өлшеу кезінде түпкілікті өлшем 
блоктарының  екі бетімен де үйкеліскенінде түпкілікті өлшем жиынтығын 
қажалу мен бұзылудан сақтайды.

Берілген өлшемге түпкілікті өлшем блогын таңдау үшін, төмендегі 
ережені басшылыққа алу қажет: блокқа қосылатын  əрбір өлшеудің өлшемін 
берілген өлшемнің оң жағынан  бір екі цифрын алып тастап отыру керек. 
Мысалы, плитаның блоктық өлшемін қажетті 39,98 мм  етіп қабылдау керек:

39,98
- 1,08    -(1- плитка)

38,9
- 1,9      -(2- плитка)

37,0
- 7         -(3-плитка)

30 -(4- плитка)

Сонымен, блок төрт түпкілікті өлшемнің өлшемдерінен тұрады: 1,08 + 
1,9 +7+30 = 39,98 мм.

Түпкілікті өлшеуіш блогын бес өлшеуіштен артық құруға болмайды, 
себебі ол кезде өте көп ағаттық жіберіледі.

Арнайы құрал – саймандар: струциналар, боковиктер, чертилкілер, 
табандықтарды пайдалана отырып жазық параллельді шеткі өлшеуіштердің 
қолдану аясын кеңейтуге болады.

Жұмыстық беттерді бүлдіріп алмау үшін, түпкілікті өлшеуіштермен өте 
мұқият жұмыс жасау керек. Ол үшін тканьдік салфеткалы тақтайшаларды  
қолдану ұсынылады. 5,5 мм–лік өлшемнен жоғары жұмыстың беттерімен 
шеткі өлшеуіштерді столдың үстіне қоюға жəне жұмыстық беттер мен  
жұмыс еместік беттерді  үйкеуге болмайды.

Сүңгі (ұзын жұқа пластинкалер) – түпкілікті өлшеуіш түрлеріне 
жатады. Мұны, беттердің арасындағы саңылауды өлшеу үшін қолданады. 
(Поршень мен цилиндр  арасындағы, клапанның ажыратқышымен 
таратқышы арасындағы).

Сүңгілер № 1 – ден №4 – ке  дейінгі жиынтық   түрінде ұзындығы 
50,100 жəне 200 мм  ұзындықта   жəне 0,02- ден 1 мм-ге дейінгі  қалыңдықта 
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шығарылады. Қажетті өлшемді алу үшін жалпы қалыңдықтары берілген 
өлшемге тең болатын  бірнеше сүңгілер таңдалады. Сүңгілердің дəлдігі 
өлшеуіш плиталардың дəлдігінен көп төмендеу. Сүңгі мен сызғыштың  
қосылысы арқылы беттің тікелей түзулігін, ал бұрыштықпен  қосылысы 
бойынша перпендикулярлықты анықтауға  болады.

Әмбебап өлшеу  құралдары  мен  өлшеу  әдістері
Штангелік құралдарға негізінен штангенциркуль, штангелік тереңдік 

өлшеуіштер мен штангенрейсмустар жатады. Оларды , өте жоғары дəлдіктің 
қажеттілігі жоқ  кездегі өлшеу  жəне бөлшекке белгі салу үшін кеңінен 
қолданады. Бұл құралдардың есеп алу құрылысы  болып – сызықтық нониус
немесе көмекші шкала жатады, яғни ол негізгі шкалалық бөлшектік 
бөлінуінен есеп алуға мүмкіндік  береді. Нониустың орналасу принципі 
төмендегіше болып келеді. Көмекші шкаланың бойына негізгі шкаланың 
бүтін сандық бөлігіне тең келетін кесінді  салынады.

Бұл кесіндідегі бөлік сандары  негізгі шкаладағыдан бір санға артық 
етіп алынады, яғни 

           С ( n -1) = b n ,          (4.8)          

           I = c – b,                   (4.9)            
                      

мұндағы 
с – негізгі шкаланың бөлік құны;
b – нониус шкаласының бөлік интервалы;
n – нониус бөлігінің саны;
i – есеп алу дəлдігі;
b -мəнін (4.7) теңдеуден  алып, (4.8) теңдеуге қойғанда 

                        C ( n - 1) = ( C – i )  n ,    мұнан      i = п
с          (4.10)

                                                                                                     
Нониус шкаласынан есеп алуды ыңғайлы жасау үшін , оны созып, кең 

қылып немесе модульді  етіп жасайды, яғни нониус шкаласының бөлігін 
негізгі шкала бөлігіне жуықтап алмай, γ- ға артық  етіп алу керек. Мұндағы  γ 
мөлшері шкала модулі деп аталады.
Бұл кезде 

                         C = ( γ ·n -1 ) = b  n ,                 i = γ C – b        (4.11)         

Екінші теңдеудегі b-ның мəнін бірінші теңдеудегі орнына қою арқылы   
C = ( γ · n -1 ) = ( C γ  i )  n  аламызда, бұдан i = п

с табамыз.
Мұның нəтижесінен,  i – есеп алу дəлдігінен модуліне байланысты  

еместігін, кез келген жағдайда С бөлу құны мен нониустың бөлу санына  n
байланыстылығын көруге болады.

  

 



124

Мысал.Төмендегідей параметрлер бойынша құралдардың нониус 
шкаласын есептеу қажет: негізгі шкаланың бөлік құны С= 1 мм; есеп алу 
дəлдігі i=0,5 мм; нониус модулі γ=2; нониустық  бөліктер саны n=

20
05.0
1

==
i
с .

Нониустың бөліктер интервалы

             b =γ·ci=2·10,05 =1,95 мм;

Нониус шкаласының ұзындығы

             l=b·n=1,95 · 20 = 39 мм.

Штангенциркуль, ең көп тараған құрал, оны екі вариантта жасайды.
Қарапайым штангенциркуль (4.7-сурет,а). Қозғалмайтын еріндері бар 

штангіден 4, штангінің бойымен жылжитын еріндері бар рамкіден 3, рамкағы
бекітілген, тереңдікті өлшеуіш стерженьнен 5 жəне тежеуіш винттен 2 
тұрады. 7 еріндер, қапсырылатын (біліктер), ал 1 еріндер – қапсыратын 
(тесіктер) өлшемдер үшін арналған. Штангіде бөліктер құны 1 мм тең негізгі 
шкала, ал рамкінің жақтауында көмекші шкала (нониус) 6, яғни оның 
көмегімен миллимертрдің ондық бөлігі есептелу үшін салынған.

Нониусты қолдану принципі  мен есеп алу мысалы  4.6-суретте 
көрсетілген. Нониустың он бөлігі негізгі шкаланың тоғыз бөлігіне сəйкес 
келеді. Сондықтан нониус бөлігінің интервалы (аралығы) 0,9 мм құрайды. 
Штангенциркуль еріндерінің бір – біріне тығыз орналасуы кезінде нониустың 
нолдік штрихы негізгі шкаланың нөлдік  штрихына сəйкес келеді. Егерде 
рамканы оң жағына қарай 0,1 мм –ге жылжытсақ, онда негізгі  шкаланың 
штрихымен нониустың бірінші штрихы  сəйкес келеді, 0,2 мм–ге жылжытсақ, 
нониустың екінші штрихы, 0,3 мм-ге жылжыса, нониустың үшінші штрихы  
сəйкес келеді жəне сол сияқты жалғаса береді. Бірінші суреттегі мысалда 
негізгі шкаламен нониустың төртінші штрихы (3,4 мм өлшемі), ал екінші 
мысалда  да жетінші штрихы сəйкес (2,7 мм өлшемі) келеді.
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4.6-сурет. Штангенциркульдер.                                                                                                   
а-қарапайым; б-жетілдірілген.

                                                                                            
Миллиметрдің бүтін саны негізгі шкала бойынша, ал бөліктік саны  -

нониус арқылы анықталады.
Нониус бөліктерінің санын сақтап,  бөліктер аралығын (интервалын) 

1,9 мм – ге дейін ұзартқаннан, өлшемдерді анықтау принципі өзгермейді, ал 
нониусты пайдалану бұрынғысынан ыңғайлы болады. Мұндай ұзартылған 
нониустар штангелі құралдарда кеңінен қолданылады.

4.6,б - суретте көрсетілген штангенциркуль біраз жетілдірілген, əлі 
дəлірек есептейді. Бұл штангенциркуль  - микрометрлік  жылжыту рамкалы  
(4)- жылжытпадан,  тежеуіш винттен(5), гайкіден (8) жəне микрометрлік 
жылжыту винтінен (7) құралған. Мұның бəрі жылжымалы рамкаға  (3 
қосылған.Рамкадағы тежеуіш винтті (2)  босатып, жылжытпадағы тежеуіш 
винтті (5) бекітіп, гайканы  (8) бұрай отырып, рамканы (3) жəймен штангінің 
(6) бойымен жылжытуға болады.

Өлшеу алдында штангенциркульдің  дұрыстығына көз жеткізу қажет. 
Өлшеу еріндерінің беттерінде тоттың басуы мен бүдірлер болмауы тиіс.
Егерде тежегіш винт бекітілсе, онда рамка қозғалмауы қажет. Еріндерді бір 
біріне түйістіргенде арасында көзге түсетіндей саңылау болмауы жəне  
нониустың (9) нөльдік штрихы негізгі шкаланың нөльдік штрихына сəйкес 
болуы тиіс.

Өлшеу кезінде штангенциркульдің еріндерін өлшенетін бетпен жеңіл 
түйіскенше  ашады немесе жабады. Бұдан кейін негізгі шкала мен нониус 
арқылы нəтижесін есептейді. Егерде ішкі өлшемді цилиндрлі еріндермен  
(10) анықтайтын болсақ,  онда штангенциркульдегі көрсеткішке еріннің 
қалыңдығы көрсетілген өлшемді қосамыз (4.7-сурет).

Сыртқы өлшемдерді (1) – көрсеткіштегі еріндермен өлшегенде 
штангенциркульдегі көрсеткішке ешқандай өзгерту жасамайды.
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4.7- сурет. Нониус  бойынша есеп алу  мысалдары

       Штангенциркульдер 0 ...125, 0...150, 0...250, 0...160, 0...400,250...630
өлшеу шегінде  шығарылады.

Нониустар 0,1;0,05 мм дəлдік көрсеткішінде есеп алуға мүмкіндік 
береді. Штангелі   тереңдік өлшеуішпен (штангенглубиномер) – (4.8 - сурет) 
биіктікті жəне тереңдікті өлшейді.

Оның  негізгі бөліктері: негізгі шкала көрсетілген штангіден (1), 
табаннан (траверса) (5), рамкадан (7), тежеуіш винттен (6) микрометрлік 
жылжытпадан (9), тежеуіш винттан (8) жəне гайкаданн (2) тұрады. 
Микрометрлік жылжытпаның винті (3) рамкімен қосылған. Рамкінің (7) 
бүйіріндегі  ойындыда нониус шкаласы  көрсетілген пластинкі  (4) бекітілген. 

Штангелі тереңдік  өлшеуіштің өлшеу  беттеріне – штагінің бүйір беті 
мен табанының төменгі жазықтығы жатады. Өлшеу кезінде өлшеу 
табанының бөлшек бетіне  күшпен сығымдай отырып, штангіні келесі бетпен 
түйіскенше жылжытады. Өлшемде штангелі тереңдік өлшеуіштің табаны 
өлшенетін бөлшектің бетінен көтеріліп кетпеуі, яғни  сол бетке тығыз 
сығымдалуы тиіс. Штангелі тереңдік өлшеуіштер 0-ден 160 дейін, 200, 
250,315, 400 жəне 500 мм дейін  жəне 0,1, 0,05 мм есептік дəлдікте  жасалады.

Штангенрейсмус (4.9- сурет) плитадағы бөлшектің биіктігін өлшеуге  
жəне белгі соғу үшін арналған. Массивті  (салмақты) табанға (4) штангі (1) 
мықтап бекітілген. Нониусты рамкі (3) мен  микрожылжытпа (2) штангі 
бойымен қозғалады. Рамкіге қамыт  (5)  арқылы ауыстырмалы белгі соғу 
үшін  жəне бөлшектің биіктігін өлшеуге арналған пышақтар  бекітіледі. 
Шкала мен нониус бойынша  табаннан ауыспалы пышақтың төменгі 
жазықтығына дейінгі аралықты анықтайды. Штангенрейсмусты 0...250, 
40...400, 60...630 жəне 100...1000 мм өлшеу шектерінде  жəне 0,1; 0,05; мм 
есеп алу дəлдіктерінде шығарады.
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4.8- сурет. Штангелі                          4.9-сурет. Штангенрейсмус   
тереңдік өлшеуіш                                                                                                                     

(штангенглубиномер)

Микрометрлік құралдарға  сыртқы өлшемдер үшін микрометр, 
микрометрлік нутромер (штихмас) ішкі өлшем үшін жəне микрометрлік  
(глубиномер)  тереңдік өлшеуіштер жатады. Микрометр, скобадан (1)  жəне 
оған нығыздап бекітілген өлшеулік бетті  жылжымайтын тұяқшадан (2)  
тұрады. Скобаның келесі екінші жақтау бөлігі ішкі  жəне сыртқы бұрандалы 
жырықты құйрықшасы  (5) бар  стеблден (4) құралған. Құйрықшаның 
конустық бөлігіне гайканы (6) бұрай отырып, стебльдің ішкі бұрандалы 
бетімен жылжитын микрометрлік  винттің (7) осьтік саңылауын азайтуға 
болады. Микробұранданың конустық беті екінші өлшеу беті  ретінде 
қолданылады. Микробұранданың келесі жақтау бетіне қалпақша (8) арқылы 
бүрілген шетінде  өлшем шкаласы  көрсетілген жұқа қабырғалы  төлке 
тəріздес  барабан (10) бекітілген.                    

Микробұранда мен барабан  өзара жинақталғаннан кейін бүтін бір 
бөлшек ретінде  бұраған кезде  бойлық бағытта  бірдей жылжып  отырады. 
Қалпақшадағы зырылдауық (трещетка) (9) 7± 2 Н шегінде өлшеу күшін 
шектейді. Стеблде бойлық жырық жасалып, онда екі жақты шкала салынған. 

Жырықтың астына орналасқан штрихтар бүтін миллиметрлерді, ал 
жырықтың үстіне орналасқан штрихтар – миллиметрдің  жартысын 
көрсетеді.

Микробұранданың бұранда қадамы 0,5 мм тең де,  барабанның көлбеу  
бетіне 50 бөлік  салынған . Осыған сəйкес дəлдіктің есеп  алуы төмендегіше 
анықталады:
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i= ,01.0
50

5.0 мм
n
P

==

мұндағы p- микрометрлік бұранданың қадамы; n- барабандағы бөліктер 
саны.

Стебльдің  шкаласы бойынша миллиметрдің  бүтін жəне миллиметрдің   
жарты мəні , ал барабан  шкаласынан  миллиметрдің  жүздік бөліктерінің 
мəні есептеледі.

Микрометр əрбір өлшеу алдында тексеріледі. Ол үшін, микрометрге 
қосымша берілген калибрмен өлшеніп, есеп алудың дұрыстығын табады
(4.10-сурет).     

                                     

4.10- сурет. Микрометр

Мысалы, 50- мм-лік калибрді өлшеуде барабандағы бүрілме  50 мм –лік 
штрихқа, ал барабандағы нөльдік штрих  бойлық жырықшамен  сəйкес келуі 
тиіс. Егерде ондай сəйкестік сақталмаса, онда микрометрді түзету қажет.

Өлшенетін шаманың мағынасының өзгешелігіне баға беруге 
байланысты өлшеу əдістері тікелей, жанама, дифференциялау жəне жинақы 
(құрама) болуы мүмкін.

Өлшенетін шаманың мағынасын немесе оның ауытқуын құралдың, 
болмаса прибор шкаласының көрсетуі бойынша бағалауды тікелей өлшеу деп 
айтады (мысалы, əмбебап өлшеу құралымен өлшегенде).

Тікелей өлшеу – бұл өте күрделі, түрлі өлшеулердің негізі. Ол 
абсолюттік жəне салыстырмалы əдістерге бөлінеді.

Абсолюттік əдіспен өлшегенде, өлшенетін шаманың барлық мағынасы 
прибор шкаласыяның тікелей көрсетуі бойынша бағаланады (мысалы, 
штангенциркульмен өлшегенде, тетіктің нақты мөлшері осы аспаптың 
шкаласынан алынады).

Салыстырмалы əдіспен өлшегенде, өлшенетін шама ауытқуының 
мағынасы белгілі бір қондырғы мөлшерден немесе эталоннан алынады. 
(Мысалы, индикаторлы ішкі өлшеуішпен өлшегенде прибор шкаласынан 
гильзаның қондырғы мөлшерінен ауытқу алынады). Мұнда гильзаның нақты 
мөлшерін қондырғы өлшем мөлшеріне прибордың көрсетуі мəндерін 
алгебралық қосындылау арқылы анықтайды.
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Жанама əдіспен өлшеуде, өлшенетін шаманың немесе оның 
ауытқуының мағынасын ізделіп отырған шамамен белгілі байланысы бар 
басқа мөлшерлерді тікелей өлшеу нəтижесімен анықтайды. (Мысалы, 
конустың шамасын, оның екі қимадағы диаметрі мен осы қиманың 
арақашықтығын табу арқылы анықтайды).

Дифференциялаулы əдіспен өлшеудің ерекшелігі көп параметрлі 
тетіктің əр мөлшерін бөлек тексеруде, мысалы, шлицті біліктің диаметрін, 
тісінің қалыңдығы мен биіктігін элементтеп өлшеу.

Бұрыштарды Семеновтың екінші типтегі (4.11-сурет) жəне оптикалық 
(4.12-сурет) бұрыш өлшеуіштерімен өлшейді. Семеновтың бұрыш 
өлшеуішінің шкала бөлігінің нарқы 21, өлшеу шегі 0...3200, ал оптикалық 
бұрыш - өлшеуіштің шкала бөлігінің нарқы 101, өлшеу шегі 0...1800.

4.11 – сурет. Семеновтың бұрыш өлшеуіші. 1, 4 – сызғыш пен бұрышты 
сызғышты бекітетін қамыт; 2 – ауыстырмалы сызғыш; 3 – бұрышты сызғыш;    
5 – нониус шкаласы; 6 – секторлы табан; 7 – сызғыш; 8 – қысқыш; 9 – нониус 

секторы; 10 – гайка

Салыстырмалы əдіспен өлшегенде рычагті, тісті, рычагті-тісті, рычагті-
винтті жəне серіппелі берілісті аспаптар, оптикалық, пневматикалық жəне 
басқа приборлар қолданылады. Ең  көп таралғаны тісті берілісті приборлар. 
Оларға жататындар сағат типті индикаторлар, рычагті-тісті индикаторлы ішкі 
өлшеуіштер, ортатестер жəне басқалары 4.13 жəне 4.14-суреттерде осы 
приборлардың құрылғысы мен сұлбасы көрсетілген.
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4.12 – сурет. Оптикалық бұрыш өлшеуіш жəне оның шкаласы: а) оптикалық 
бұрыш өлшеуіш; б) көз алдында көрінетін шкала; в) градустік жəне минуттік 
шкала. 1 – минуттік, 2 – градустік шкала, 3 –лупа, 4 – тұрқы, 5- қысатын 
рычаг, 6 – жылжымалы сызғыш, 7 – жылжымайтын сызғыш, 8 –сақина.

Индикаторлы ішкі өлшеуіш тұрқынан, өлшеу стерженінен, 
контргайкалы ауыстырмалы өлшеу қондырғыдан, центрлеуші көпіршеден, 
екі плунжерден, құбырдан, жылулықты өткізбейтін саптан жəне сағат типті 
индикатордан тұрады.

Салыстырмалы əдіспен өлшеу приборларының шкала бөлігінің нарқы 
0,01; 0,002 жəне 0,001мм болады.

Индикаторлы ішкі өлшеуіштің өлшеу құрылғысы қызметін сағат типті 
индикатор атқарады. Әдеттегі типті индикаторлы ішкі өлшеуіштерді 
МЕМСТ 868 – 72 стандартымен бойынша шкала бөлігінің нарқы 0,01мм мен, 
ал дəлдігі жоғарыларының МЕМСТ 9244-75 стандарты бойынша шкала 
бөлігінің нарқын 0,001мм жəне 0,002 миллиметр мен шығарады. Бұл ішкі 
өлшеуіштердің өлшеу өнімділігі мен дəлдігі микрометрлі ішкі 
өлшеуіштермен өлшегеннен едəуір жоғары.
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4.13-сурет. Әдеттегі типті индикатор. 1 – тұрқы; 2 – тоқтатқыш винт; 3 –
негізгі шкала; 4 – шеңберше; 5 – айналым санауыш шкала; 6 – негізгі үлкен 

көрсеткіш; 7 – құлақша; 8 – гильза; 9 - өлшеу стержені; 10 - өлшеу 
стерженінің ұштығы; 11 – бүркеншік; 12 – қайтару серіппесі; 13...15, 17 –

тісті доңғалақ; 16 – шиыршықты серіппе.

4.14-сурет. Индикаторлы ішкі өлшеуіш (рычагті беріліспен). 1-шарша; 2-
жылжымалы стержень; 3-белдік (ось); 4-құбырша; 5-жылулықты өткізбейтін 
сап; 6-серіппе; 7-қаптама; 8-индикатор; 9-тоқтатқыш винт; 10-стержень; 11-
екі иінді рычаг; 12-төлке; 13-тоқтатқыш гайка; 14-ауыстырмалы стержень; 

15-тұрқы; 16-центрлеуші көпірше; 17-серіппе.                                                                                                                                                                                                              
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Қазіргі уақытта заттек қозғалысының жылдамдығы мен шығынын 
өлшеудің бірнеше ондаған əр түрлі тəсілдері қолданылады. Зерттелетін 
ортаның түріне, құрамы мен қасиетіне байланысты жылдамдық пен 
шығынды өлшеудің əр түрлі əдістері мен құралдары қолданылады. 

Бүгінде мынадай қағидаттар (жəне оның негізінде аспаптар) ең көп 
таралған: манометрлік (өлшенетін ортаның ағынымен туындайтын 
қысымның айнымалы немесе тұрақты деңгей айырмасында жұмыс істейтін); 
тахометрлік (турбиналық, қанатты, шарлы); электр магниттік (электр 
магниттік индукция əсеріне негізделген индукциялық); ультра дыбыстық 
(қозғалатын ортада дыбыстық сигналдың өту уақытының айырмашылығын 
өлшеуге немесе шағылған ультра дыбыстық сигнал жиілігінің өзгерісін 
өлшеуге негізделген); құйындық (құйынды ағынның жиілік ауытқуын 
бағалауға негізделген); жылулық (қозғалатын ортаның айнала ағатын датчик 
температурасының өзгерісіне негізделген). 

Осы ең көп таралғандардың ішінен жылдамдық пен шығынды 
өлшеудің кейбір электрлік əдістері мен құралдарын қарастырайық. 

Тахометрлік шығын өлшегіш
Әр түрлі шығын өлшегіштердің жалпы жиынындағы осы тектес 

аспаптардың (Turbine Flowmeter) үлесі шамамен 10 %-ды құрады. 
Тахометрлік шығын өлшегіштер мынадай: роторлық жəне роторсыз деп екі 
түрге бөлінеді. 

Бірінші типті құрылғының жұмысы заттек ағынына орналастырылған 
роторлық құрылғының (турбиналар немесе қанаттылар) айналу жиілігін 
өлшеуге негізделген. Екінші тип өлшенетін ортаның жасанды иірмек 
ағынындағы шариктің айналма қозғалысының жылдамдығын өлшеуге 
негізделген. Бірнші типті шығын өлшегіштердің ең қарапайым жəне кең 
таралған нұсқасының əрекет ету қағидаты ағын қозғалысының сызықтық 
жылдамдығынан турбиналардың (құбыр желісіне кіріктіре орнатылған) 
айналу жиілігінің пропорционалды тəуелділігіне, яғни шығынның мəніне 
негізделген.

Механикалық шама - турбина білігінің бұрыштық жылдамдығы -
тахометрмен өлшенуі (аналогты немесе сандық) немесе оны оңай өлшеуге 
болатын тахогенератор арқылы электр сигналына түрлендірілуі мүмкін. 
Жиілікті импультік шығыстың болуы мүмкін. 

Сондай-ақ, осындай сигнал өте оңай сандық кодқа түрлендіруге 
болады. 4.15-суретте тахометрлік роторсыз (жəне тиісінше, мойынтірексіз) 
шарлы шығын өлшегіштің оңтайланғандырған құрылымы көрсетілген.

Қозғалмалы элемент (ферромагниттік материалдан, мысалы, полимер 
немесе фтор қабатты жабыны бар болаттан жасалынған) шарик болып 
табылады, ол өлшенетін ортаның иірмек ағынының əсерінен құбыр желісінің 
өс айналасында айналмалы қозғалысты жасайды.
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4.15-сурет. Тахометрлік шарлы шығын өлшегіш: 1 - ағын; 2 - бекітілген 
бұрама; 3 - индуктивті түрлендіргіш; 4 - сақина; 5 - шарик; 6 – ағын бағыты;  
7-қозғалмалы элемент.

Ағынның иірілуі құбыр желісінің өс бойымен қозғалмайтын көпжүрісті 
бұраманың қатты бекітілуін қамтамасыз етеді. Шектеуші сақина шарикті 
ұстап тұрады. Шарик қозғалысының бұрыштық жылдамдығы ағын 
қозғалысының сызықтық жылдамдығына (жəне тиісінше, көлемдік шығынға) 
пропорционалды. Шариктің индуктивті түрлендіргіштің жанында мерзімді 
өтуі магнит өткізгіш түрлендіргіштің магниттік кедергісін өзгертеді. Бұл 
ретте, түрлендіргіштің шығысында импульстік дəйектілік пайда болады. 

Осылайша, индуктивтік түрлендіргіш шариктің механикалық 
қозғалысын айналу жиілігіне пропорционалды олардың электр сигналының 
жиілігіне түрлендіреді.

Электр магниттік (индукциялық) шығын өлшегіштер
Деңгей өлшегіш - ашық жəне жабық ыдыстардағы, бактардағы, 

қоймалардағы жəне басқа контейнерлердегі мазмұн деңгейін анықтауға 
арналған құрылғы(4.16-сурет). 

4.16-сурет. Электр магниттік (индукциялық) шығын өлшегіштер: 1 — орам; 2 
— магнит өткізгіш; 3 —электродтар; 4 — құбыр желісі; 5 — ЭҚК өлшегіш.
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Мазмұны сұйықтықтың əртүрлі түрлерін, соның ішінде газ 
түзетіндерді, сонымен қатар сусымалы жəне басқа материалдарды білдіреді. 
Деңгей өлшегіштерді деңгей датчиктері / ажыратқыштары, деңгей 
таратқыштары деп те атайды. Деңгей өлшегіш пен деңгей қосқышының 
негізгі айырмашылығы - деңгейлік градацияларды өлшеу мүмкіндігі, оның 
шекті мəндері ғана емес.

Деңгей өлшегіш

Деңгей индикаторы орын ауыстыру 
принципі бойынша жұмыс істейді. 
Осы принцип бойынша сұйықтыққа 
батырылған дененің ұзындығы 
деңгейдің өлшеу шектеріне сəйкес 
келеді. Өлшеу серіппесінде ілінген 
ығысу штангасы сұйықтыққа 
батырылады, ал Архимед заңына 
сəйкес оған дененің ығыстырған 
сұйықтық массасына 
пропорционалды көтергіш күш əсер 
етеді. Қозғалтқыш күшінің өзгеруі 
деңгей өлшеуге мүмкіндік беретін 
серіппелі ұзындықтың өзгеруімен дəл 
сəйкес келеді. Көктемгі ұзындықтың 
өзгеруі магниттік жүйемен деңгейдің 
өзгеруіне айналады жəне индикаторға 
беріледі.

Деңгей мəнін электрлік шамаға түрлендіруге жəне оның мəнін APCS 
жүйелеріне жіберуге мүмкіндік беретін деңгей өлшеудің кең таралған 
əдістеріне мыналар жатады:

Түйіспелік əдістер;
- толқындық;
- қалқымалы,
- сыйымдылық,
- гидростатикалық,
Түйіспелік əдістер:
- дыбыстық белгі,
- электр магниттік сəулелену арқылы сезу,
-сəулелену арқылы сезу.

Сондай-ақ, бұл өнеркəсіптік өлшеу тəжірибесінде ең көп таралған 
түрлерінің бірі. Әлемдегі барлық стационарлы шығын өлшегіштердің 
шамамен 15 %-ы — электр магнитті (Electromagnetic Inductance Flowmeter). 

Электр магниттік (индукциялық) шығын өлшегіш электр өткізгіш 
сұйықтықтар үшін қолданылады жəне электр магниттік индукция əсеріне 
негізделген. Магниттік өрісте электр өткізгіш сұйықтықтар ағынының 
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қозғалысы кезінде онда ЭҚК болады. Осындай шығын өлшегішті 
оңтайландырған құрылымы 4.16-суретте көрсетілген. 

Магниттік емес материалдан жасалынған құбыр желісінде электр 
өткізгіш сұйықтық ағады, ол электр магнитімен (магнит өткізгіштегі орам) 
құрылатын ауыспалы магниттік өрісімен өтеді. Электродтар құбыр желісінің 
қабырғасы арқылы өтеді жəне сұйықтықпен байланыста болады. 

Электр магниттік индукция заңы бойынша сұйықтық ағынында 
(магниттік өрісте кез келген орын ауыстыратын өткізгіште) ауыспалы ЭҚК 
пайда болады, оны өлшегіш бағалайды. ЭҚК мəні магниттік өрістің 
жиілігімен жəне индукциясымен, құбырдың ішкі диаметрімен жəне əрине, 
сұйықтық қозғалысының жылдамдығымен анықталады. Осылайша, 
жылдамдықты тауып, құбыр қимасын білген кезде шығынды бағалауға 
болады. 

Осындай шығын өлшегіштердің дəлсіздігі 1.2% диапазонында болады, 
аз инерциялы болып келеді, яғни жеткілікті жоғары жылдам əрекетті 
қамтамасыз етеді, бұл əсіресе салыстырмалы тез өзгеретін шығынның 
ағымдық (лездік) мəнін анықтау үшін маңызды. Сондай-ақ осы шығын 
өлшегіштердің артықшылығы мынада: құбыр желісінің өткел қимасын 
өзгертпейді, қозғалатын бөлшектер болмайды, лас жəне көп фазалы ортада, 
агрессивті сұйықтықтармен жұмыс істей алады. 

Олардың жалғыз ғана кемшілігі - белгілі бірі электр өткізгіш 
сұйықтықты талап етуі, əдетте — кемінде 10-8 См/м (См — сименс —омға 
қарсы бірлік). Қатты заттектер шығынын бағалау. Тік резервуарлардағы 
сусымалы ұсақ дисперстік заттектер үшін ағымдық, сол сияқты интегралдық 
шығындарды бағалау үшін деңгей өлшегіштерін қолданған ыңғайлы, олар өз 
кезегінде, əр түрлі қағидаттарға құрылуы мүмкін. 

Негізінен ультра дыбыстық (УД) жəне сыйымдылықты деңгей 
өлшегіштері қолданылады (4.17- сурет). 

Бірінші жағдайда (4.17, а-суретті қараңыз) шыққан УД-сигнал түсуінің 
кідіру мəні бойынша датчиктен заттектің бетіне (орта шекарасына) дейінгі 
қашықтық анықталады. Осы тəсіл сусымалы орталарға ғана емес, сонымен 
бірге тұтқырлығы əр түрлі сұйықтықтар үшін де қолданылуы мүмкін. 

Екінші жағдайда (4.17, б - суретті қараңыз) деңгейдің сыйымдылықты 
датчигі қолданылады, ол бір бірінен жеткілікті оқшауланған екі ұзын металл 
пластина болып табылады. 

Ауаның жəне бункерді толтыратын заттектің əр түрлі диэлектрлі 
өткізгіштігі арқасында датчик сыйымдылығын өлшеп, бункердің ағымдық 
толуын жəне тиісінше, заттек шығынын бағалауға болады. Осы тəсіл, əрине, 
тек диэлектрлі орталар үшін ғана жарамды. 

Осы құрылғылардың елеулі кемшіліктеріне сондай-ақ өлшенетін 
ортаның өлшеу нəтижесіне елеулі ықпалын жатқызу қажет. 
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4.17-сурет. Деңгейді өлшеу негізінде шығын өлшегіштер: а - ультра 
дыбыстық дабыл арқылы; б - деңгейдің сыйымдылықты датчигі арқылы; 1 -
деңгейдің ультра дыбыстық датчигі; 2 - бункер; 3 - деңгейдің сыйымдылықты 
датчигі

Тахометрлер. Айналымдар санын (айналу жиілігін) жəне сызықтық 
жылдамдығын өлшеу үшін негізінен түйіспелі жəне түйіспесіз өлшеуді 
қамтамасыз ететін сандық тахометрлер қолданылады. 

Айналу жиілігін өлшегіштерді ағылшын тілінде көбінесе RPM 
Measurement Instrument (RPM — Rotation-per-Minute) деп атайды. 

Әрекет ету қағидаты жəне/немесе жұмыс режимі бойынша барлық 
тахометрлерді мынадай: түйіспелі (механикалық) жəне түйіспесіз 
(оптикалық, стробоскоптық, индуктивтік) өлшегіштер деп екі топқа бөлуге 
болады. Тахометрлерді құру кезінде негізінен үш қағидат қолданылады: 
механикалық — түйіспелі; оптикалық (фото) — түйіспесіз; стробоскоптық —
түйіспесіз. 

Бірінші тəсіл (Mechanical RPM Method) — классикалық, тахометрдің 
қабылдау бөлігі – тахометрлі түрлендіргішпен айналмалы біліктің 
механикалық өзара іс-қимылына негізделген. Осы топтың құралдары, əдетте, 
сандық технологиялар 10 000...20 000 мин/айн дейін диапазонда айналу 
жиілігін өлшеуді қамтамасыз етеді. 

Екінші тəсіл (Optical/Photo RPM Method) қозғалатын объектімен 
шағылған жарықтық ағын импульстер мөлшерін есептеуге негізделген. Осы 
топтың аспаптары өте үлкен диапазонда (1 000 000 мин/айн дейін) айналу 
жиілігінің мəнін өлшеуге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, түйіспеге қарағанда 
қолдануда олар өте қолайлы болып келеді. 

Үшінші тəсілде (Stroboscopic RPM Principle) мынадан тұратын 
стробоскоптық əсер қолданылған. Осындай аспап ауық-ауық қысқа жарық 
жарқылын шығарады, олардың жиілігі жеткілікті үлкен шектерде реттелуі 
мүмкін. 

Пайдаланушы жиілікті реттеумен айналатын зерттелетін объектіден 
оларды тойтарумен жарқылдардың үйлесімділігіне қол жеткізеді. Егер 
жарқылдақ жиілігі объектінің айналу жиілігімен сəйкес келсе (тең немесе 
еселенген болса), онда бақылаушыға объекті қозғалмай тұрған болып 
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көрінеді. Барлық осындай жиіліктердің ең жоғарғысы айналу жиігін 
сипаттайтын болады. Стробоскоптар 100 ден 20 000 мин/айн дейін 
диапазонда айналу жиілігін өлшеуді қамтамасыз етеді. Осы тəсіл қазіргі 
уақытта перспективалы деп есептелмейді. 

Үлгілі заманауи аспаптың — сандық түйіспелі/түйіспесіз тахометрдің 
əрекет ету қағидатын қарастырайық. Бүгінгі күні қозғалатын объектілердің 
айналу жиілігі мен сызықтық жылдамдығының ең көп қолданылатын тəсілі 
осы шамалардың импультердің қолдану жиілігіне трансформациялануы 
болып табылады, ол содан кейін сандық баламаға (кодқа) оңай түрленеді. 
Негізінен, танымал сандық жиілік өлшегіш қағидаты салынған. 

Кірістік тахометрлік түрлендіргіштен импульстік сипаттағы электр 
сигналы электрондық кілт кірісіне түседі, оны үздіксіз тұрақты уақыт 
интервалымен мерзімді түйісетін оны таймер басқарады (мысалы, Т0 = 1 с). 

Осылайша құрылған импульстер сериясы есептегіш кірісіне түседі, 
оның ішіндегісі Т0 есептеу интервалының соңында түсетін импульстердің
санына тең. Осы сан кірістік импульстердің жиілігіне тура пропорционалды. 
Есептегіш көрсеткіші сақтау құрылғысының буферінде жазылады жəне сол 
жерде сақталады. 

Сонымен бірге, бір мезгілде осы код сандық есептеу құрылғысына 
(индикатор) түседі. Мысалы, егер Т0 = 1 с интервал ішінде электр қзғалтқыш 
білігінің айналу жиілігін өлшеу кезінде есептегішге 40 импульс түсіп, «бір 
минуттағы айналым» өлшемділігі бар мəн талап етілсе, онда аспап автоматты 
түрде масштабтауды жүргізеді жəне индикатордағы нəтиже мынадай түрде 
жазылады: «2400 мин/айн». 

Заманауи тахометрлер, əдетте, екі өлшеу режимін жүзеге асырады: 
түйіспелі жəне түйіспесіз. Біріншісі қозғалатын объекті мен аспап жатчигінің 
механикалық өзара əрекетіне (байланысына), екіншісі – оптикалық əсерге 
(жарықтың түзу сызықты таралуы, əр түрлі үстіңгі беттермен шағылуы жəне 
сіңіруі) негізделген.

Аспаптың жарық сəуле шығарғышы жəне фотоқабылдағышы 
зерттелетін объектінің өзгермелі күйі арқылы бір-бірімен өзара əрекеттеседі. 
Түйіспесіз əдістер мен құралдар, əрине, қолайлы, себебі зерттелетін 
объектінің жұмысына араласпауды қамтамасыз етеді жəне операторға 
эксперимент үрдісінде барынша еркіндік береді. 4.18-суретте осы 
режимдердің (түйіспелі жəне түйіспесіз) мүмкіндіктері біліктің айналу 
жиілігін өлшеу үлгісінде көрсетілген. 

Түйіспелі режимде күрделі емес, қарапайым механикалық қондырма 
қолданылады, ол айналу өсінің бойымен білік бүйіржағына берік қысып 
жапсырылады. Бұл ретте өлшенетін шама (біліктің айналу жиілігі) сандық 
өлшеу аспабының ішкі тахометрлік түрлендіргішіне беріледі, ол сандық 
есептеу құрылғысында ондық код түрінде түпкілікті нəтижені көрсетеді. 
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4.18-сурет. Айналу жиілігінің түйіспелі жəне түйіспесіз өлшеу режимдер: 1 -
қозғалтқыш; 2 - жарық шағылыстырғыш белгі; 3 - тахометр.

Түйіспесіз режим мынадай түрде жүзеге асырылады: Аспаптың 
корпусында үздіксіз тар бағытталған жарық ағынының сəуле шығарғышы 
(немесе лазерлік сəуле шығару) жəне фотоқабылдағыш орналасқан, ол 
объектіден шағылысқан жарықтық (немесе лазерлік) ағынды қабылдайды. 

Егер шағылған ағын ауық-ауық үзілетін болса, онда жарық ағынының 
импульстер санын есептеу испульстердің жүру жиілігін бағалауды береді. 

Егер жарықтық испульстер айналатын білікке желімдеп 
жабыстырылған орын ауыстыратын жарық шағылыстырғыш (кереғарлы 
немесе жалтылдаған) белгіден ағынның шағылуы арқасында құрылса, онда 
уақыт бірлігіндегі осындай импульстердің саны біліктің айналу жиілігі 
туралы тура сөз қозғайды. Бұл ретте аспаптан білікке дейінгі арақашықтық 
елеулі шектерде өзгеруі мүмкін (мысалы, 1 м дейін). 

Заманауи тахометрлердің көмегімен, əдетте, кейбір объектілер 
қозғалысының сызықтық жылдамдығын да өлшеуге болады. Бұл ретте 
өлшеудің түйіспелі режимі іске асырылады. 

Қондырғының ұштығы қозағалатын үстіңгі бетке тығыз бекітіледі 
(мысалы, тасымалдаушы таспасына) жəне кіріс сызықтық жылдамдық 
қондырғы ұштығының айналу жиілігіне пропорционалды түрленеді, кейін ол 
(қондырғы ұштығының танымал диаметр мəнін пайдаланып) автоматты 
түрде объекті қозғалысының талап етілетін сызықтық жылдамдығының 
мəніне қайта есептеледі. 

Түйіспесіз режимде тахометрді кейбір басқаша қолдануға болады, 
мысалы, біртекті мөлдір емес заттарды (қораптар, пакеттер) есептеу; уақыт 
интервалын өлшеу; желдеткіш қалағының айналу жиілігін бағалау; жарық 
жарқыл санын есептеу жəне т.б.

Айналу жиілігі жəне сызықтық жылдамдықты түйіспелі жəне 
түйіспесіз заманауи аспаптардың үлгілі өкілдерінің негізгі сипаттамалары
төмендегідей етіп көрсетілген.
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Айналу жиілігі, мин/айн 1...99 999

Сызықтық жылдамдығы, м/мин 1.19 999

Уақыттық интервал, с 0.01.99 999

Оқиғалар саны (есептегіш режимінде) 1.9 9999

Жұмыс температурасының диапазоны, ⁰С 0.+50

Аспаптың қуат көзі 9 В батарейка

Осындай аспаптардың негізгі артықшылығы шағын көлемді жəне жеңіл 
салмағының (Hand Held) болуы, өлшеуді орындауда қарапайымдылық пен 
ыңғайлылығы, нəтижелерді сандық есептеудің болуы (төрт-, бес разрядтық 
дисплей), əр түрлі жұмыс режимдерінің болуы, өлшеудің соңғы нəтижесін 
сақтау мүмкіндігі, автономды қуат алуы. 

Өлшеудің ультра дыбыстық әдістері мен құралдары. Қазіргі 
уақытта сұйықтық жылдамдығын жəне шығынын өлшеу үшін ультра 
дыбыстық əдістер мен құралдары кең қолданылады. 

20 ғасырдың 20 жылдары радиотехника мен радиохабар таратудың 
дамуына байланысты акустиканың жаңа даму сатысы басталды. Дыбыс 
сигналдарын электр-магниттік сигналдарға жəне керісінше түрлендірудің 
қажеттігі туды. 

Техникалық сұранысқа байланысты акустиканың қолданылатын жаңа 
бағыттар, мысалы, акустиканың жаңа бағыты — зат құрылымын 
ультрадыбыспен зерттеу (молекулалық акустика) əдісі пайда болды. Қуатты 
ультрадыбыс тек зерттеу құралы ғана емес, сондай-ақ затқа əсер ету 
құралына айналды. Бұл ультрадыбыстық технологияның дамуына негіз 
болды. 60—70 жылдары гипердыбысты (1 ГГц-тен жоғары) зерттеу 
нəтижесінде акустикалық электроника жəне акустикалық оптика салалары, 
сондай-ақ психофизиологиялық акустика жедел дамыды.

Стационарлы, сол сияқты тасымалды ультра дыбыстық шығын 
өлшегіштердің (Ultrasonic Flowmeter) шығын өлшегіштердің жалпы 
массасындағы үлесі шамамен 10 %-ды құрайды. 

Өлшеудің ультра дыбыстық (УД) əдістері мен құралдары шұғыл 
зерттеуге тəн талаптарға жауап береді, себебі олар құбыр желісінде 
«ойымды», технологиялық үрдісті тоқтатуды, шұраларды жабуды, жүктемені 
алып тастауды жəне т.б. талап етпейді. 

Сондықтан осы əдістер мен құралдар инвазиялық əдістер емес болып 
табылады. Автономды тасымалды аспаптардың датчиктері – алып-салмалы. 
Олар құбыр желісінің сыртқы бетіне оңай орнатылады жəне алынады, 
сондықтан экспериментке барлық дайындалу уақыты бар болғаны бірнеше 
минутты алады. 

Жылдамдық пен шығынның УД-өлшегіштерін пайдалану мынадай 
бірқатар маңызды артықшылықтарды береді: 
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• құбыр желісінде қысымның төмендеуі туындамайды жəне аспаптың 
ағынға қандайда да бір əсері болмайды; 

• аспаптың бөлшектерінде ықтимал тот басу болмайды; 
• қозғалатын бөліктері жоқ (жəне соның салдарында тозатын 

бөлшектер болмайды, жоғары сенімділік пен аспаптардың анағұрлым көп 
уақыт қызмет ету мерзімі қамтамасыз етіледі); 

• автономды аспаптармен жұмыстың қарапайымдылығы (орнату, 
тасымалдау, ауыстыру). 

Бұдан басқа, УД-аспаптарының маңызды басымдықтары жылдамдық 
пен шығынды өлшеудің үлкен диапазоны болып табылады, құбыр желісінің 
ықтимал үлкен диапазоны, жеткілікті жоғары дəлдік, жақсы пайдалану 
сипаттамасы болып табылады. УД-өлшегіштердің ең басты кемшілігі –
салыстырмалы жоғары құны (олардың құрылымының күрделі болуының 
салдары ретінде). Заманауи УД-өлшегіштерінде ағынның жылдамдығын 
өлшеудің екі түрлі қағидатына негізделген екі əдіс қолданылады (4.19-сурет): 

• қозғалатын ортадағы УД-сигнал (Transit Time Technology) 
таралуының кідіру уақытының айырмасын өлшеу; 

• Допплер (Doppler Effect Technology) əсеріне негізделген қозғалатын 
бөлшектерден шағылған УД-сигнал жиілігінің өзгерісін өлшеу. Бірінші 
əдісте қозғалатын ортадағы УД-сигнал таралуының кідіру уақытының 
интервалы өлшенеді. Осы кідіру ортаның (ағынның) қозғалу бағыты мен 
жылдамдығына байланысты. 4.19-суреттің а – нұсқасында осы əдістің 
нұсқасы келтірілген. Құбыр желісінде (сəуле шығарғыш жəне сигналды 
қабылдағыш рөлінде кезектесіп əрекет ететін) екі қабылдағыш-датчик 
орнатылады.

Сол датчик сəуле шығаратын жəне орта арқылы ағынның қозғалу 
бағытына қарай өтетін ультра дыбыстық сигнал (əдетте, оның жиілігі 0,1... 1 
МГц) қабылдағышқа дейін кідірудің ұзақ уақыты ішінде жететін оң 
датчиктен ағынның алдынан (ағынға қарсы) жүретін сигналға қарағанда аз 
кідіру уақыты ішінде қабылдағыш (оң) датчикке жетеді. 

Осы сигналдардың өту уақытының кідіру интервалдарының 
айырмасын, яғни At өлшеп, ортаның қозғалыс жылдамдығын бағлауға жəне 
содан кейін құбыр желісінің ішкі қимасын біле отырып, шығынды есептеуге 
болады. Осы əдістегі аппаратураның электронды салмасы, əрине, жеткілікті 
түрде жылдам əрекет етуші болуы тиіс, себебі At өте аз уақыт интервалдарын 
– наносекунд бірліктерін (1 нс = 10-9 с) өлшеу кезінде жоғары шешуші 
қабілет қажет. Шығын датчиктерді орнату орнында құбыр желісінің ішкі 
қимасына жылдамдық өрнегі ретінде есептелінеді. Кідіру уақытын өлшеу 
əдісі қоспасыз, яғни гомогенді (біртекті) таза сұйықтықтар үшін жақсы.
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а) б)

4.19-сурет. Ағын жылдамдығын УД-өлшеу қағидаттары: а - уақыттық; 
б — жиілікті.

Екінші əдіс (4.19, б-суретті қараңыз) физиакада өте танымал Доплер 
əсеріне – қозғалатын объектіден шағылысатын сигнал жиілігі өзгерісінің 
əсеріне негізделген. Қазіргі уақытта сандық доплерлік УД шығын 
өлшегіштер (Digital Doppler Ultrasonic Flowmeter) кең қолданылады. 

Белгілі жиіліктің сигналы сұйық ортада таралады, ағында қозғалатын
қатты бөлшектерден, ауа көпіршіктерінен, орта тығыздығында жергілікті 
айырмашылықтардан шағылады жəне т.с.с. 

Қозғалатын бөлшектерден шағылған УД-сигнал Фурье (Fourier 
Transform) түрлендіруі арқылы уақыттық аумақтан жиілікке 
трансформацияланады. Себебі шағылған сигналдың спектрі жеткілікті үлкен 
болса, онда орташаландырылған жиілік болады. 

Одан əрі бастапқы сигнал (таратқыш сигналы) мен шағылған 
сигналдардан алынған орташаландырылған жиіліктің айырмасы есептелінеді. 
Осы айырма одан əрі ағын қозғалысының жылдамдығын анықтау үшін жəне 
содан кейін шығынды есептеу үшін қолданылады. 

Жылдамдық пен шығынның үлгілі заманауи микропроцессорлы УД-
өлшегіші портативті аспап болып табылады. Ол біраз уақыт кезеңі ішінде 
сұйықтықтың лездік (ағымдық), сол сияқты жиынтық шығынын өлшеуге 
мүмкіндік береді. Аспаптың алмалы-салмалы датчиктері құбыр желісінің 
үстіңгі бетіне оңай орнатылады. Өлшеуге дайындық 3.5 минутты алады.

Үлгілі УД-өлшегіштердің негізгі сипаттамалары
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Ультра дыбыстық қалыңдық өлшегіш. Шығынды өлшеу бойынша 
эксперименттерде құбырдың нақты ішкі диаметрі (ІД) жеткілікті дəрежеде 
жақсы белгілі (немесе мүмкіндігінше, анық анықталған) болуы тиіс, себебі 
шығынды адам немесе автоматты түрде жылдамдықты өлшеу жəне оператор 
енгізген ІД мəннің негізінде аспаптың микропроцессоры есептейді. 
Сондықтан ІД анықтауда қателік шығынды анықтау кезінде едəуір 
дəлсіздіктің көзі болуы мүмкін. Сонымен бірге шығынның жиынтықты 
салыстырмалы дəлсіздігіне ІД тапсырмасының еселенген салыстырмалы 
дəлсіздігі кіреді (6-қосымшаны қараңыз). 

Оған қолжетімдік бір жағынан ғана мүмкін объектінің (құбыр 
желісінің, резервуардың, қазандық қабырғасының жəне т.с.с.) немесе 
қысымы бар сыйымдылық қабырғаларының немесе қауіпті ортадағы 
(агрессивті) сыйымдылық қабырғаларының қалыңдығын өлшеу ультра 
дыбыстық қалыңдық өлшегішінің көмегімен жүзеге асыруға болады. 

L қалыңдықты өлшеу қағидаты зерттелетін объектідегі At ультра 
дыбыстың өту уақытын өлшеу жəне кейін осы уақыт интервалын аталған 
материалда ультра дыбыстың өту жылдамдығына v көбейту болып табылады 
(4.20-сурет):

L = A tv                 (4.12)
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Аталған қағидат бұзбай бақылау əдістері мен аспаптарында кең 
қолданылады. УД қалыңдық өлшегіштерді құру кезінде, əдетте, 
пьезоэлектрлі датчиктер қолданылады, оларға қысқы электр импульстарын 
беру кезінде адамның құлағымен қабылданатын диапазонның жоғары 
шекарасынан анағұрлым асып түсетін жиілікпен дыбыстық толқындар (яғни 
УД) шығарады. Датчик шығаратын сигналдың жиілігі 1.20 МГц құрауы 
мүмкін.

4.20-сурет. УД - қалыңдық өлшегіштің əрекет ету қағидаты: 1 - ультра 
дыбыстық қалыңдық өлшегіш; 2 - құбыр желісі; 3 - датчик; 4 - гель (паста).

Генератор құратын ультра дыбыстық сигналдар пьезоэлектрлі сəуле 
шығарғышқа түседі, одан əрі объектінің сыртқы үстіңгі беті арқылы өтеді, 
объектінің денесімен таралады жəне оның ішкі үстіңгі бетінен шағылысады. 
Қабылдағыш датчигі шағылған УД-сигналын қабылдайды, оны электр 
сигналына түрлендіреді жəне оны өлшегішке береді, онда At уақыт 
интервалының L қалыңдықты өлшеу нəтижесіне түрлендіру жүреді.

Индикаторлы ішкі өлшеуішпен тесікті өлшеу үшін, құбырдың жоғары 
бөлігіне қойылған шкала бөлігінің нарқы 0,01 мм индикатордың көрсеткіші 
бір айналым жасағанша индикатор төмен түсіріледі де, осы қалпында 
индикатор гайкамен бекітіледі. Өлшенетін тесіктің қалыпты мөлшеріне 
қарай, ішкі өлшеуіш тұрқының тесігіне ауыстырмалы өлшеу қондырғысын 
бұрап қатайтады. 
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Үлгілі ультра дыбыстық қалыңдық өлшегіштің негізгі техникалық 
сипаттамасы

Өлшеу құралдарының дәлдік кластары. Дəлдік класы – бұл рұқсат 
етілген негізгі жəне қосымша қателіктердің шекті белгілерімен анықталатын 
ӨҚ-ның жалпыланған метрологиялық сипаттамасы. Әр түрлі ӨҚ дəлдік 
кластары МЕМСТ 8.401—80. «Өлшеу құралдарының дəлдік кластары. 
Жалпы талаптар» сəйкес əр түрлі берілуі мүмкін. Осы стандарт ӨҚ-ның 
дəлдік кластар бойынша бөлінуін, метрологиялық сипаттамаларды нормалау 
тəсілдерін, ӨҚ дəлдік класына тəуелді болатын талаптар кешенін, сондай-ақ 
дəлдік класстарын белгілеуді бекітеді. 

ӨҚ рұқсат етілген қателіктерінің шектері абсолютті, салыстырмалы 
немесе келтірілген қателіктер түрінде өрнектеледі (4.4-шы кесте). Егер ӨҚ 
қателігі аддитивті сипатта болса, онда дəлдік класы негізгі абсолюттік немесе 
келтірілген қателіктің дəлдік классымен (4.4 кестенің 1 жəне 2 нұсқалары) 
беріледі. Егер ӨҚ қателігі мультипликативтік сипатта болса, онда дəлдік 
класы негізгі салыстырмалы қателіктің шегімен (4.4 кестенің 3 нұсқасы) 
беріледі. Егер қателіктің аддитивті де, мультипликативтік те құраушылары 
болса, онда дəлдік класы абсолютті қателіктің шегімен (4.4 кестенің 4 
нұсқасы)немесе негізгі салыстырмалы қателіктің шегімен (4.4 кестенің 5 
нұсқасы) берілуі мүмкін.

Дəлдігі жоғары емес қарапайым өлшеуіш аспаптардың, мысалы, 
қалқандық бағыттама вольтметрлердің дəлдік кластары негізгі келтірілген 
қателіктің шегімен беріледі (4.4 кестедегі 2 нұсқа). Өзі жазатын аспаптар 
үшін дəлдік класын негізгі салыстырмалы қателіктің шегімен беру тəн 
болады (4.4 кестедегі 3 нұсқа). Орташа жəне жоғары дəлдікті ӨҚ үшін 4.4 
кестедегі 4 жəне 5 нұсқалары қолданылады. Мысалы, көпірлер, 
компенсаторлар, цифрлық өлшеу аспаптары үшін, əдеттегідей 4.4 кестедегі 5 
нұсқа қолданылады. Заманауи цифрлық ӨҚ үшін қателікті берудің бүкіл 
əлемде ең көп тараған (жəне бірмезгілде ең түсінікті) түрі 4.4 кестедегі 4 
нұсқа болып табылады. 
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4.4-кесте. Дəлдігі жоғары емес қарапайым өлшеуіш аспаптардың қателік шегі

Ескерту. Хн – ӨҚ-ның нормаландырушы мəні; X- өлшенетін шаманың 
нақты мəні; X- өлшенетін шаманың өлшенген мəні; Хк – ӨҚ өлшеу 
диапазонының соңғы мəні; a, b, c, d, p, q - тұрақты коэффициенттер - 1- 10"; 
1,5-10"; (1,6-10"); 2-10"; 2,5-10"; (3-10"); 4-10"; 5-10"; 6-10" қатарынан 
таңдалатын дерексіз оң сан, мұндағы n= 1, 0, -1, -2 жəне т.б.

Сонымен бірге негізгі абсолютті қателіктің шегінде Дп аддитивті (±а) 
де жəне мультипликативтік (±bX) де құраушылар болады:

                                                     (4.13)

мұндағы X- өлшенетін шаманың мəні; а жəне b – тұрақты коэффициенттер. 
4.25, а-суретте аддитивті, мультипликативтік құраушыларды жəне 

абсолюті түрде көрсетілген қосынды қателікті графикпен көрсеткен, ал 4.25, 
б -суретте – осы құраушылар мен салыстырмалы түрде көрсетілген қосынды 
көрсетілген. Дəлдік класын аддитивті жəне мультипликативтік құраушылары 
бар абсолютті қателік шегімен беру түрі бірнеше жазу нұсқасына ие болуы 
мүмкін. мысалы, цифрлық термометрдің дəлдік класы келесі түрде берілуі 
мүмкін:

                       

мұндағы КТЗР – кіші таңбалаушы разряд. Мұндағы бірінші қосынды - бұл 
мультипликативтік, ал екіншісі – аддитивті қателік. Басқа мысал – цифрлық 
мультиметр айнымалы кернеулерді өлшеу режимінде төмендегі өрнекпен 
анықталатын дəлдік класына ие болады.
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(4.14)

Шетелдік аппаратура (ағылшын тіліндегі əдебиет үшін) үші дəлдік 
класын төмендегіше жазу тəн:

                                    (4.15)

мұндағы FS (FullScale) – өлшеу диапазонының жоғарғы мəні; R (Reading) –
өлшеу нəтижелері (санап шығару); a, b - тұрақты коэффициенттер.

Бақылау - өлшеуіш құралдарының дәлдік кластары
Бақылау-өлшеуіш құралы - өлшенетін физикалық шама мəндерін 

белгіленген диапазонда алуға арналған өлшеу құралы. Көбінесе, 
оператордың тікелей қабылдай алатын түрдегі өлшеу ақпаратының дабылын 
алуға арналған өлшеу құралын айтады. 

Бақылау-өлшеуіш құралының арналуы зерттелетін шамаларды 
машинаның немесе адамның нақты қолдануы (немесе тікелей қабылдау) 
үшін ыңғайлы түрге мақсатты түрде өзгерту болып табылады. 

Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика (КИПиА) технологиялық 
процестерді автоматтандыруға арналған өндірістік жабдықтардың үлкен 
тобын қамтиды.

Бақылау-өлшеуіш құралдары ең алдымен технологиялық процестердің 
əртүрлі параметрлерін өлшеу үшін қолданылады жəне барлық заманауи 
автоматты басқару жүйелерінің негізі болып табылады.

Барлық бақылау-өлшеуіш құралдарын келесі белгілері бойынша 
бірнеше топтарға бөлуге болады:

- өлшенетін шаманың тегі;
- санау əдісі;
- шкаланың түрі;
- метрологиялық арналу.
Өлшенетін шаманың түріне сəйкес бақылау-өлшеуіш құралдарының 

келесі топтары бар:
- сызықтық-бұрыштық шамаларды өлшеуге арналған құралдар 

(сызғыштар, рулеткалар, транспортирлер, деңгей өлшегіштер, микрометрлер, 
штангенциркульдер);

- салмақ өлшеу техникасы:
1) масса өлшемдері (гирьлер);
2) салмақ өлшеу құралдары (таразылар);

Температураны өлшейтін құралдар
1) түйіспелік əдіс (термометрлер);
2) түйіспесіз əдіс (тепловизорлар, пирометрлер);
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- қысым, сондай-ақ зат ағынын өлшеуге арналған құралдар 
(деформациялық манометрлер, дифференциалды манометрлер, қысым 
түрлендіргіштері, шығын өлшегіштер);
- химиялық талдау құралдары (газ анализаторлары, ph-метрлер, 
алкометрлер);
- электр өлшеу құралдары (амперметрлер, вольтметрлер, омметрлер);
- геодезиялық аспаптар (оптикалық деңгейлер, лазерлік жазықтық 
жасаушылар, айналмалы деңгейлер, оптикалық теодолиттер, 
электронды теодолиттер);
- физикалық жəне химиялық шамаларды өлшеуге арналған құрылғылар 
(анемометрлер, ылғал өлшегіштер, гигрометрлер, гидрометрлер);

Кері санақ тəсілі бойынша барлық бақылау-өлшеуіш құралдарын келесі 
топтарға бөлуге болады:

- салыстырмалы құрылғылар - бұл құрылғылармен өлшеу кезінде 
адамның қатысуы қажет, олар өлшенген шаманы өлшеммен, эталондық 
шамамен салыстырады (мысалы: тұтқалы таразы);

- индикаторлық құрылғылар - өлшенетін параметрдің мəні оқу 
құрылғысымен өлшенеді (мысалы: диапазонды анықтаушы);

- тіркеу құрылғылары - өлшенген шаманың мəні оларда үздіксіз немесе 
бөлек аралықпен жазылады (мысалы: логгер);

- жиынтық құрылғылар немесе интеграторлар - олар өлшенетін 
параметрдің лездік мəндерін үздіксіз қосады (мысалы: электр энергиясын 
санағыш);

- біріккен аспаптар - олар бір уақытта өлшенетін параметрдің мəнін 
көрсете жəне жаза алады (мысалы: секундомер).

Шкала түрі бойынша барлық аспаптарды келесі топтарға бөлуге 
болады:

- сандық;
- аналогтық:
1) сызықтық шкалалы;
2) доға шкалалы;
3) профиль шкалалы;
4) барабан шкалалы;

Мұндай шкалалар жылжымалы жəне бекітілген, біркелкі жəне біркелкі 
емес болуы мүмкін. Метрологиялық мақсаттар үшін эталондық жəне 
жұмыстық бақылау-өлшеуіш құралдарын ажыратады.

Жұмыстық бақылау-өлшеуіш құралы - өлшем бірлігін басқа өлшеу 
құралдарына ауыстырумен байланысты емес өлшемдерге арналған өлшеу 
құралы. Эталондық құрылғылар бірлік өлшемін басқа өлшеу құралдарына 
ауыстыруға арналған, бұл дегеніміз-тексерудің негізгі міндеті. Сондықтан
анықтамалық құрылғыларды тексеру құралдары деп те атайды. Тексеру 
құралдары - белгіленген ережелерге сəйкес тексеру кезінде қолданылатын 
стандарттар, калибрлеу қондырғылары жəне басқа өлшеу құралдары.
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Бақылау - өлшеуіш құралдарының дəлдік кластары деп өлшем 
құралдарының сипаттамаларының жиынтығын айтады, ол негізгі жəне 
қосымша қателердің рұқсат етілген шектерімен жіне өлшемнің дəлдігіне əсер 
ететін басқа да қасиеттердің жиынтығымен анықталады. 

Дəлдік кластар өлшем құралдарының əрбір түріне арналған 
стандарттармен белгіленеді, стандарттарда құралдың метрологиялық 
сипаттамалары мен олардың нормалануы көрсетіледі. Дəлдік класын 
анықтаудың тəсілдері «ГСИ өлшем құрадарының дəлдік кластары. Жалпы 
талаптар» деп аталатын МЕМСТ-да берілген. Дəлдік класын белгілеу негізі 
қатенің шектерін беру тəсіліне байланысты. Негізгі қате деп өлшем 
құралының нормаланған жағдайда пайдаланылуының жүйелі жəне кездейсоқ 
қателерінің қосындысын айтады. Абсолюттік негізгі қатенің рұқсат етілген 
шектері (бір мүшелі немесе) берілуі мүмкін. Қатенің рұқсат етілген шектерін 
əдетте келтірілген немесе салыстырмалы қателер түрінде берілген дұрыс. 

Егер өлшем аспабының өлшеу диапазоны (көлемі) өлшенетін шаманың 
нөл мəнінде өлшей алатын болса, онда шкаланың нөлдік мəнге тиісті 
нүктесін де салыстырмалы қате шексіздікке айналады. Мұндай жағдайда 
«келтірілген қате (у)» дейтін ұғым қолданылады, келтірілген қате өлшем 
аспабының абсолюттік қатесінің қандай да бір нормалаушы мəнге 
қатынасына тең. Нормалаушы мəн ретінде өлшем аспаптарының берілген 
түріне қатысты мəн алынады, мысалы, өлшеу диапазоны, өлшемнің жоғарғы 
шегі, шкала ұзындығы т.с.с.

Нормалау деп өлшем құралдарының метрологиялық 
сипаттамаларының іс жүзіндегі мəндері олардың номиналды (нақты) 
мəндерінен рұқсат етілген шекке дейін ғана ауытқуын анықтауды айтады. 
Метрологиялық сипаттамаларының нормалау арқылы олардың бірін-бірі 
ауыстыра алатындығы мен өлшемнің бірегейлігі қамтамасыз етіледі. Өлшем 
құралдарының қолданылуының нормаланған жағдайы мен жұмыс жағдайы 
олардың нормативтік-техникалық құжаттарында көрсетіледі. Нормативтік-
техникалық  құжаттарда номиналдық əсер функциясы, одан ауытқудың 
рұқсат етілген шектері жəне шектік əсер функциясы сан, формула, кесте жəне 
график түрінде белгіленеді. 

Өлшем аспаптары мен өлшем түрлендіргіштерінің негізгі қателерін 
нормалаудың 3 түрлі тəсілі бар: 

1) Өлшем құралдары не өлшем түрлендіргіштерінің барлық диапазон 
аралығында тұрақты болатын рұқсат етілген негізгі абсолютты немесе 
келтірілген қатенің шектерін беру арқылы нормалау;

2) Рұқсат етілген абсолюттік немесе салыстырмалы қатенің шектерін 
беру арқылы жəне формалармен нормалау;

3) Рұқсат етілген негізгі қатенің тұрақты шектерін бере отырып 
нормалау.

Бірінші тəсіл шектері тар өлшем құралдарының негізгі қатесін 
нормалауда кең қолданылады. Қалған екі (2) тəсіл көбінесе кең шектілі 
құралдармен жүргізілген өлшемдерге қолданылады. Рұқсат етілген негізгі 
қателердің шектері салыстырмалы қатемен берілетін өлшем құралдарына 

  

 



149

дəлдік кластары тағайындалады; дəлдік кластары Р-санының қатарынан 
таңдалып, тиісті шектердің пайызбен алынған мəндеріне тең болады. 
Мысалы, қатесі σ = 0,002 болатын өлшем құралдарының дəлдік класы 0,2 деп 
белгіленді. Рұқсат етілген келтірілген негізгі қатесінің шектері нормаланатын 
өлшем құралдарының дəлдік кластары бір цифрмен белгіленеді, ал цифр Р-
қатарынан таңдалып, пайызбен алынады. 

Мысалы, у = 10,005 = 10,5 % болатын болса, онда дəлдік класы 0,5 деп 
белгіленеді. 

Рұқсат етілген қатесінің шектері өлшенетін шаманың графигімен, 
кестесімен немесе кұрделі функциялармен берілетін өлшем құралдарының 
дəлдік кластары рим цифрымен немесе латын əріпімен белгіленеді. Бұл кезде 
əріптер араб цифрымен жазылған индекстермен белгіленеді. Қатенің рұқсат 
етілген шектері аз болған сайын əріптер алфавиттің бас жағына жақындайды, 
ал цифрлар азаяды. Дəлдік класының осылай белгіленуінің кемшілігі оның 
тек шарттылығында. 

Дəлдік кластары бар өлшем құралдарының негізгі қателерін 
нормалаумен қатар, олардың қосымша қателерінің де рұқсат етілген шектер 
нормаланады; қосымша қателер негізгі қателердің үлестік немесе еселік 
мəндері ретінде жəне əсер етуші шамалардың əрқайсысы үшін нормаланады.  

Физикалық өлшем деп əр объектінің өзінің ерекшеліктеріне сай, ал 
сапа жөнінен көп объектілердің жалпылама сипаттамасын көрсетеді. Оларда 
болатын процестердің жағдайға байланысты өлшем бірліктерге олардың 
сипаттарының қасиеттері, сан мөлшерлері жəне өлшем бірліктері жатады. 
Өлшем бірліктер заттардың сапасы құнын көрсетеді. 

Физикалық қасиеттеріне байланысты, физикалық жүйелер оларда 
болатын процестердің жағдайларын көрсетеді. Метрология ғылымы осы 
физикалық шамалардың өлшем бірліктерін зерттеумен айналысады. Әрбір 
бөлігі заттардың физикалық сан мөлшері əртүрлі жағдайда көрсетуге болады. 
Мысалы; жолдың, кернеудің, токтың сан мөлшері. Әрбір физикалық 
шамалардың сапасының сан мөлшеріне сай көрсеткіш өлшемдері физикалық 
өлшем бірліктері деп аталады. Әрбір өлшем бірлік сан мөлшері арқылы 
көрсетуге болады. Мысалы: өлшенетін шамалардың Q деп белгілесек, 
олардың өлшем бірліктері U1 – белгілесек олардың байланысын n1 – əрпімен 
белгілейміз.  

Q= n1∙U1                          (4.16)

Олардың да өлшем бірліктері əртүрлі болады. Мысалы: килограмм мен 
фунттың айырмашылығы бар.

Өлшеулер және олардың түрлері.
Qi –ді өлшем бірлігінің сандық мөлшері. Мысалы: масса біріктіріп 

өлшеуге жатады. 
Егер QJ əртүрлі физикалық шамалардың өлшем бірлігі болғанда, ол 

бірыңғай өлшеуге жатады.
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Тура жəне жанама өлшеудің сан мөлшерін қоя отырып, (1) теңдеуді 
түрлендіре отырып коэффицент арқылы төмендегі теңдеуді аламыз:

Fi(Q1;Q2;Q3;QJ....Qm)=0                   (4.17)

Мұндағы i=1,2,3....n
Осы теңдеу шартты теңдеу деп аталады.

n>m                         

Егер Qi, J=1,2,3...m санына тең болған жағдайда, белгісіз Qi –дің жуық 
шамамен өлшем бірлігін анықтайды. 

Тура өлшеу арқылы анықталатын физикалық шаманың белгілі 
теңдеулері арқылы есептеуге болады. Мысалы: анықталатын Qz шамасы 2 
шаманың қосындысына тең (Qx жəне Qj)

Qz=Qx+Qj                         (4.18)

Qx пен Qj тура өлшеу арқылы анықталатын физикалық шамалар 
жүйелік ауытқулар қоса есептегенде қосындының жанама өлшенетінін 
төмендегі өрнекпен көрсетуге болады:

              Z–λz=х-λx+у- λу                                   (4.19)

Х жəне У тура өлшеу арқылы олардың қорытындыларын өңдеп 
көрсетілетін λx, λу орташа мөлшердің, кездейсоқ ауытқуларын табамыз. 

Z–λz-жанама өлшеу арқылы кездейсоқ ауытқуларды есептеу арқылы 
табылатын сандық мөлшерлері.

Ұзындықтың штрихты өлшемдері əртүрлі формадағы 4-типке бөлінеді 
(4.5-кесте). Бірмағыналы өлшемдердің шеті екі штрихтан тұрады. 
Көпмағыналы өлшемдер шкаласы 1 дм, 1мм, 0,2 мм, 0,1 мм толық ұзындықта 
немесе шет жағының үстіне шкалалар орнатады. 

Штрихты өлшемдегі ұзындықтар сызықтық өлшемдер мен жылжуды 
өлшеуде пайдаланылады. Приборлар мен станоктар шкаласында, өлшемдер 
ұзындығы тексерген кездегі сəйкестендіретін өлшемдерде өлшенетін 
сызығыштарда, приборлар, станоктар, машиналар мен сызғыш түрдегілер 
шкаласында пайдаланылады.
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4.5-кесте. Штрихты өлшемдегі ұзындықтардың сипаттамалары мен 
типтері
Типі Шет жақтағы қиылысу 

формалары 
Шкаланың номиналды 
өлшемі

Дəлдік класы

І 160... 1000
1400... 2000

0, 1, 2

ІІ 60... 1000 

ІІІ 250... 2000 4, 5

ІV 1000 5

Жалпы ұзындықпен штрихты өлшемінің шкаласындағы бөлу 
құндылығын арнайы оптикалық құралдар арқылы, сəйкестендірілген 
штрихты ұзындықтар арқылы бөлу құндылығы 0,001 мм мкроскопы арқылы, 
компараторлар арқылы тексереді. Жіберілетін ұзындық ауытқуларын Δ 
микрометрмен номинальды мағынасына, L (м) интервал шкаласына жəне 
əртүрлі кластағы өлшеулер келесі формуламен анықталады.

0–Δ=(0,5+0,5L); 1–Δ=(1+L); 2–Δ=(2+2L);      (4.20)

3–Δ=(5+5L); 4–Δ=(10+15L); 5–Δ=(20+30L); (4.21)

Жазық параллельдің өлшемдерінің ұзындықтары екі параллельді 
өлшенетін беттегі параллелепипедттерден тұрады. Олардың ұзындықтары L 
өлшеу ұзындығының мағынасына тура келеді. Ұзындықтың 
конструкциялары мен қажетті өлшемдері 7, а суретте көрсетілген өлшеу 
ұзындықтары L=0,1...1000 мм аралық арқылы интервалы – градиацияда 
анықталып жəне 0,001; 0,005; 0,01; 0,1; 0,5; 1; 0; 20; 25; 50; жəне 100 мм 
аралығында тең болады. Жұмыс істейтін өлшемдердің ұзындықтары 
көрсетілген өлшенетін прибордың түзету мен сəйкестендіретін өлшемдеріне, 
өнімнің əртүрлі өлшенетін ұзындықтарына жəне де дəлдікті қажет ететін 
жұмыстарға арналған. Сəйкестендірілген өлшемдердің бірінші эталоннан аз 
дəлдікті қажет ететін өлшемдерге жəне тексеруге, ұзындықтың өлшейтін 
приборды градуирлеу үшін қажет ететді. 

Өлшемдердің нормаланған параметрлерін қарастырайық. Өлшемдердің 
ұзындықтары кез келген өлшенетін белгі перпендикуляр ұзындығына сəйкес 
келеді. Ол үшін берілген нүктеден қарама-қарсы бетке түсірілуі керек. 
Өлшемдердің ұзындық ауытқулары – абсолюттік мағынадағы ең көбі кез 
келген нүктедегі мен номиналды ұзындықтардың өлшемдерінің əр түрлілігі. 
Жазық параллельді өлшемдерінің ауытқулары ең көп жəне ең аз ұзындық 
арасында жиі кездеседі. 

Соңғы олшемдердің өзгертулері – бұл қасиет өлшенетін беттерге өз 
араларында немес түзу шыны пластиналарды бір өлшемге келесі бір өлшемді 
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қойып жатқанда өзара жабысуын береді. Бұл қасиет молекулалық 
тартылыстағы беттердің тазартылуымен, ұзындықтары № 0,02 мкм 
болғандағы жəне бензинмен тазартқандағы өлшемдердің қалуымен 
түсіндіріледі. Өзгертулер өлшеулерге қажет етілетін жабдықтарды алуды 
қамтмасыз етеді. Lс өлшем блогының размері, соған қосылған өлшем 
ұзындығына тең. Блок ұзындығының мүмкіндігінше болатын ауытқулар 
жасалған өлшем аутқуларына салыстырады. Соңғы өлшеу ұзындығы 
набормен жасалып, бір 1 мкм интервалына сəйкес келетіндей етіп жəне басқа 
размерлерге өлшеу блогын қамтамасыз етеді. 

Машина жасауда көп таралған түрі n 1,83 өлшемі бар жəне n3 наборы 112 
өлшемі бар набор құрамына 2 жұптасқан қосымша өлшем болады, жəне олар 
бір жағымен үнемі блокқа сүйеніп маңызды өлшемді қорғап, ауытқулардан 
сақтайды. 

Берілген өлшемдерге сəйкес блок өлшемін таңдау келесі орын 
тəртібімен өтеді. 

1. Ең кіші өлшем таңдалады. 
2. Таңдалған өлшемнен  блок размерін алып тастап, қалдығы 

есептелінеді. 
3.Ең аз қалдығы бар өлшем таңдалып, жаңа қалдық есептелінеді жəне 

т.с.с. Барлық көрсетілген нұсқаулар құрамынан ең аз өлшемі бар блок 
таңдалынып алынады. Соңғы өлшемдердің ұзындықтары алты класты дəлдік 
00; 01; 0, 1; 2; 3; шығарады. Өлшем үшін эксплуатацияда тұрғанға 4 жəне 5 
класты дəлдік жасалған. 

Жіберілетін ауытқулар ұзындығын 4.6-кестеде көрсетілген формулалар 
арқылы анықтауға болады. Ауытқуларды азайту үшін соңғы өлшемдерді 
жоғары сапалы болаттан жасайды. Мысал ретінде алынған соңғы өлшемдер 
дəрежесі дəлдік класына сəйкес келетін жұмыс істеп тұрған соңғы 
өлшемдерді аттестациялау арқылы анықталады. 

4.6-кесте. Соңғы өлшем ұзындықтардың дəлдік класының көрсеткіші

Дəлдік класы Мүмкіндігінше жіберілетін 
ауытқулар мкм (L,m)

1-жылда жіберілетін 
ұз-ң өзгерістер

00
01

0,05+1L
0,15+3,5L

0,05+0,2L
0,05+0,2L

0,02+0,2L

0 0,1+2L 0,09+0,3L 0,02+0,5L
1
2
3

0,15+3,5L
0,3+8L

0,7+16L

0,14+0,5L
0,27+0,7L
0,3+0,7L

0,05+1L

4
5

1,7+30L
3,5+35L

0,6+0,9L
0,6+0,9L

______
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Бұрыштық призмалық өлшемдері
Бұрыш өлшеу əдісінің ең дəл тірі бұрыштық призмалық өлшеу. Олар 

мысал эталонынан түзу бұрышқа дейінгі, жұмыс істейтін бұрыш өлшемдері 
мен прибор, өлшеулер мен өнімнің бұрыштарын өлшеу үшін арналған. 

Жұмыс істейтін бұрыштар α, β, γ, δ өлшеу беттері мен бұрыш плиткеа –
І, ІІ, ІІІ араларында, нормаланған өлшенетін беттермен призмалар бұрышын 
–ІV тип арасын, жұмыс істейтін шеттері мен V тип өлшеулер арасында 
болады. Шектеулі призма бұрышының саны n=4...15 болуы мүмкін. 

Плиткалар жиынтық түрінде көрсетілген. Плиткалардың бөлігінің 
жасалу реті соңғы өлшем ұзындығы сияқты болады. Плиткалардың жоғарғы 
жағында тесік болады, ол арқылы плиткалар блокқа жалғанады. 

Бұрыш плиткалары мен оның ішіндегі плиткалар «жарық» əдісі арқылы 
өлшеу үшін пайдаланылады. Өлшеулердің өлшенетін шеттері өнімнің бетін 
сəйкестендіріп, араларындағы жарықтандыру өлшемін өлшейді. Құрамында 2 
өлшеу ұзындығы, 3 шыны пластина, 1 рекалды сызғышпен оралған болады. 
Жақсы жарықтандырудың кезінде 4мкм болғанда, -1мкм дейінгі 
ауытқуларды анықтауға болады. 

Бұрыш өлшемдері 3 дəлдік класын өндіреді: 0, 1, 2. Көпбұрышты 
призмалар 00 класында бола алады. Жіберілетін бұрыштық ауытқулар І, ІІ, ІІІ 
типті ±3", 0 класы үшін ±10", 1 класс үшін ±30", 2 класы үшін. 

Көпқырлы призма бұрышының ауытқулары ±2", ±5", ±10", ±30" ІV 
типті өлшеулер синусы сызғыштарды тексеруде қолданылады жəне 1 дəлдік 
класы (ауытқуы ±10") жасалынады. 

Мысал ретінде бұрыш өлшемдеріне 4 разряд жасалған. Жіберілетін 
өлшем бұрышындағы ауытқулар 1 разрядта ±0,3" тең, 2 разрядта ±1", 3 
разрядта ±3", 4 разряд ±6". Мысал өлшемдер разрядын жұмыс істеп тұрған 
өлшем бұрышының дəлдік класына сəйкестендіріп аттестацияланады. Бұл 
нұсқаулар МЕМСТ 8.175-75 түзу (бойынша) бұрышты өлшеулер сұлбасында 
көрсетілген.

Әмбебап өлшеу құралдарымен өлшеу әдістері
Әмбебап өлшеу құралдарымен өлшеу əдістерінде штангельдік 

құралдар, микрометрлік құралдар жəне индикаторлық құралдар 
қолданылады.

Штангельді құралдарға негізгінен штангельциркуль, штангельтереңдік 
өлшеуіштер, штангельрейс-мусстар жатады. Оларды өте жоғары дəлдіктің 
қажеттілігі жоқ кездегі өлшеу мен бөлшекке белгі салу үшін кеңінен 
қолданылады. Бұл құрал есеп алу құралдары болып сызықтық нониус немесе 
көмекші шкаланың негізгі шкаланың бүтін сандық бөлігіне тең келетін 
кесінді салынады. Бұл кесіндідегі бөлік сандары негізінен шкаладағыдан бір 
санға артық етіп алынады. 

C(n–1)= bn I=c–b
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Мұндағы: С-негізгі шкаланың бөлік құны, В-нониус шкаласының бөлік 
интер, n-нониус бөлігінің саны, i-есеп алу дəлдігі, b-мəнін теңдеуден алып, 
теңдеуге қойғанда

C(n-1)=(c-i),     => i=c/n

Нониус шкаласының есеп алу ыңғайлы жасау үшін оны созып кең 
қылып немесе модульді етіп жасайды, яғни нониус шкала бөлігінің негізгі 
шкала бөлігін жуықтап алмай γ артық етіп алу керек. Мұндағы γ өлшемі –
шкала модулі деп аталады. Бұл кезде 

С=(γ∙n–1)=b∙n, i=γ∙cb

Екінші теңдеудегі b-нің мəнін, 1-ші тең орнына қою арқылы 

C=(γ∙n–)=(c∙γ–1) ∙n

n-аламыз да, бұдан i=c/n табамыз. Мұның нəтижесінен і-есептеп алу 
дəлдігі модуліне байланысты еместігін кез келген жағдайда С-болу құнымен, 
нониустың бөлу санына n-байланысты көруге болады. Мысалы төмендегідей 
параметрлер бойынша нониус шкаласын есептеу қажет. Негізгі шкала бөлік 
құны С=1 мм, есеп алу дəлдігі і=0,5 мм нониус модулі γ=2, нониус  бөлік 
саны 

n=с/і=1/0,05=20 - нониус бөлік интервалы.

Өнімнің сапасына қатысты терминдер мен анықтамалар
Сапаның техникалық, экономикалық көрсеткіштері белгілі бір 

қажеттердегі қанағат, мақсатында жасалған математикалық құндылық. 
Адамның өндіріс қызметінің нəтижесі болып табылады. Мұндай 
математикалық құнлыдық өнімдер деп аталады. Өнімдер бұйым немесе өнім 
түрінде болады. Бұйым - бұл дана (штук экземпляр) немесе басқа есеп бірлік 
сандық мөлшер мен сипат, өндіріс кəсіп орын жұмыс нəтижесі. Бұйым 
машина мен құралдар: оның элементтік бөлшектері, агрегаттар, тігін 
бұйымдары, киім, торт, ювелир бұйым жатады. Өнім өндірістік кəсіп 
орындарда – металдар, ағаштар, мұнай өнім, маталар жəне т.б. өндіріледі. Кг, 
м, литр, м2 жəне т.с.с. өлшем бірліктері қолданылады. Үзіліссіз мөлшерде 
сипатталатын жұмыс нəтижесі қолданылатын əдістерге қарай өнім 2топқа 
бөлінеді.

1. Тұтынатын өнім
2. Қолданылатын немесе іске асырылатын өнім 
Тұтынатын өнім, шығындалады, яғни жанармай жағылып, материалдар 

бұйымға айналады. Тамақ өнімі, тамақтануға жұмысты қолданады. Өнімнің 
ресурстары қолдануға келмейді. Бұл сыныпқа машинаның приборларының 
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барлық түрі жатады. Жоғарыда аталған сыныптардағы өнімдер 5 топқа
бөлінеді. 

1. Табиғи шикізат, отын, пайдалы қазбалар, мұнай, газ, көмір, құрылыс 
материал жəне т.б.

2. Өнімдермен материалдар – бірінші топқа енбеген отындар, 
прокаттар, маталар. Тағам өнімдері.

3. Жұмсалатын бұйым – мөлшері қапталған өнімдер, бөшкені сұйық 
өнім майлау материалы, орамдағы кабельдер т.б. 

4. Жөндеуге келмейтін приборлар электр вакумды жəне жартылай 
өткізгіш жəне т.б.

5. Жөндеуге жататын бұйымдар, ұзақ мерзімде қолданылатын машина 
механизмдері, прибор, жабдықтар. Оның ішінде мұнай газ жабдықтары, 
автомобиль, трактор т.б.

Әрбір өнім түрлері бір-біріне ұқсамайтын бірнеше спецификалық 
қасиеттері болады. Олардың қасиеті өнімді жасауда жəне оның қолдануға 
өнімнің шынайы ерекшелігі. Оның белгісі немесе сандық жəне сапалы 
қасиеті. Сапалы белгілер бөлшектердің бекіту əдістерін пісіріп қосу, 
клеткалау, бұрандалау, түсін, пішінін, ретке келтіру немесе түзету əдістерін 
қолданатын жартылай автоматтандыруын сипаттайды. Сандық белгілер 
немесе өнімнің параметрлі көрсеткіштері жекеленген қасиет сандық сипатын 
береді.   

Сапаның техникалық экономикалық көрсеткіштері
Өнімнің сапасына деген шынайы бағаны оның қасиеттерін сандық 

шынайы жағынан сипаттау арқылы ғана беруге болады. 
Квалиметрия – бұйым, сапаның сандық бағалаудың теориялық 

негіздерімен əдістер жасаумен айналысатын практикалық жəне ғылыми 
жұмыстар саласы. Өнімнің сапалық көрсеткіштері өнімді жасаудың 
қолданудың немесе тұтынудың қолайлы жағдайын жасауды қарастыратын 
өнім қасиетінің сандық сипаттамасы өнім сапасының қасиетін білдіреді. 

Өнім сапасының кешенді көрсеткіштері оның бірнеше қасиеттерін 
сипаттайды. Мысалы: мұндай көрсеткіштер бұйымның дайын болу 
коэффициент яғни оның бір мезетте жөндеуге жарамдылығы жəне бір 
мезетте жөндеуге жарамдылығы жəне тоқтаусыздығымен сипатталады. Бұл 
төмендегі өрнек бойынша анықталады. 

Кд=Т(Т+Тк)                            (4.22)

мұндағы Т-тоқтауға дейінгі уақыт, Тк- қалпына келтірудің орташа 
уақыты.

Сапаның интегралдық көрсеткіші машина жасауда кеңінен қолдануға 
ие болған. Кешенді көрсеткіштің бірі, бұл көрсеткіш бұйымды пайдалануға 
пайдалы тиімділік қосындысы дəне оны жасау мен қолдануға жұмсалатын 
шығынның қосындысының қатынасын білдіреді. Мысалы: тасымалдау 
құралы – сапаны интегралдау көрсеткіші 1Т=км жүріске жететін меншікті 
шығынның мөлшерімен сипатталады. 
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Кс=(С+Э)/ П                           (4.23)

Мұндағы: Кс –сапаның кешенді көрсеткіші.

ТҒ=(Тк/1)                          (4.24)

С - 1 машина жасаудың өзіндік құны; 
Э - күрделі жөндеуге дейінгі қолданудың  шығыны; 
П - өткен уақыт аралығындағы жүріс.

Өлшемдiк тiзбектердiң есептелуi
Өткен тақырыптарда екi бөлшектiң - бiлiк пен тесiктiң өзара 

қабысуларын қарастырғанбыз. Бiрақ машиналар мен механизмдердегi 
бөлшектердiң осьтерi мен беттерiнiң өзара орналасуы көптеген өлшемдер 
қабысуына байланысты. Бұл өлшемдердiң барлығының дəлдiк шегiн анықтау 
өте қиын. Сондыќтан бұл тапсырмаларды шешуде өлшемдер талдауы 
қолданылады. 

Осьтер мен беттердiң өзара орналасуының қонымды дəлдiк шегiн табу, 
олардың өзара ауыстырымдылығын қамтамасыз етiп қана қоймай құрастыру
процесiнде жеңiлдетiп, машинаны пайдаланудың сапасын арттыруға да себiн 
тигiзедi. Өлшемдердi талдауды қолданудың машина жөндеуде, яғни осьтер 
мен беттердiң бастапқы өзара орналасуын қалпына келтiруде үлкен мəнi бар.
   Өлшемдiк талдау өлшемдiк тiзбектердi есептеу мен құрастыруға 

негiзделiп, МЕМСТ 16319-760 «Өлшемдiк тiзбектер. Негiзгi нұсқалар. 
Терминдер, белгiлеулер мен анықтамалар» бойынша қалыптастырылған. 

Өлшемдiк тiзбек деп бөлшектердiң, жалпы машиналар немесе 
механизмдердiң беттерi мен осьтерiнiң өзара орналасуы бойынша алға 
қойған тапсырманы шешуге тiкелей қатысты тұйықталған контурды 
құраушы өлшемдер жиынтығын айтамыз. Звенолар - өлшемдiк тiзбектi 
құраушы өлшемдер. Тұйықтаушы деп тапсырма берiлуiндегi бастапқы жəне 
бөлшектердi жасауда немесе құрастыруда соңынан табылатын звеноны 
айтамыз. Қалған звенолар құрастырушылар деп аталады. Тiзбекке кiретiн 
звеноларды орыс əлiпбиiнiң бiр əрпiмен белгiлеу қабылданѓан. 6-суретте 
редуктор торабындағы əртүрлi бөлшектердiң осьтерi мен беттерiнiң өзара 
орналасуының анықталуы мен өлшемдiк тiзбектi құрастырудағы өлшемдерi 
көрсетiлген.
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4.21-сурет. Құрастырмалы өлшемдiк тiзбек

Технологиялық өлшемдiк тiзбекке мысал ретiнде сатылы бiлiкшенiң 
(4.21-сурет) өлшемдiк тiзбегiн алуға болады. Сатылы бiлiкшенiң өлшемдiк 
тiзбегiндегi қай звеноның тұйықтаушы болуын қабылдау, оны жасаудағы 
технологиясына байланысты. Егер бiлiкше алдымен d1 диаметрiнде Г1
ұзындығында, одан кейiн d2 диаметрiнде (Г1-Г2) ұзындығында, соңында d3
диаметрiнде (Г1-Г2-Г3) ұзындығында өңделетiн болса, онда ең соңында Г4
өлшемi табылады да, осы өлшем тұйықтаушы болады. құрастырушы 
звенолар тұйықтаушы звеноға əртүрлi əсер етедi. 

Мысалы, Б2 өлшемiн ұзартқаннан (4.21-сурет), басқа өлшемдерi 
тұрақты болып қалғанда, тұйықтаушы звено өседi. Егер Б1, Б3 немесе Б4
өлшемдерiнiң кез келгенiн өсiргенде, басқа звенолардың өлшемдерi тұрақты 
болып қалатын болса, онда тұйықтаушы звено кiшiрейедi

4.22-суретте сатылы бiлiкшенiң сызбасында бiр бөлшектiң осьтерi мен 
беттерiнiң өзара орналасуының өлшемдiк тiзбектi құрауы көрсетiлген.

Қойылған тапсырмаға байланысты өлшемдiк тiзбектер конструкторлық, 
технологиялық немесе өлшеулiк болуы мүмкiн. Конструкторлық өлшемдiк 
тiзбекке мысал ретiнде редуктордың өлшемдiк тiзбегiн (4.21-сурет) алуға 
болады. Редуктордың өлшемдiк тiзбегiнде тұйықтаушы звено ретiнде Б -
червякты дөңгелек пен тiректi төлкенiң арасындағы саңылауды алуға болады. 
Себебi, ол барлық бөлшектердi Б1, Б2, Б3, Б4 өлшемдерiмен жасап, оларды 
құрастырғаннан кейiн табылады.

Звеноларды ұзартқаннан тұйықтаушы звенода өсетiн болса, онда оны 
үлкейткiш дейдi. Ал, егер звеноларды ұзартқаннан тұйықтаушы звено 
кiшiрейетiн болса, онда оны кiшiрейткiш дейдi.

Егер звенолар сызықтық өлшемдер ретiнде болса, онда оларды 
сызықтық өлшемдiк тiзбектер дейдi, ал егер олардың звенолары бұрыштық 
өлшемдер ретiнде болса, онда оларды бұрыштық өлшемдiк тiзбектер дейдi. 
Тағы да жазықты жəне кеңiстiктi өлшемдiк тiзбектер болады.
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4.22-сурет. Бөлшектi өлшемдiк тiзбек

         Жазықты өлшемдiк тiзбектердегi сызықтық өлшемдер бiр-бiрiне бұрыш 
жасап бағытталады да, бiр немесе бiрнеше параллельдi жазықтықтарда 
орналасады. Ал кеңiстiктi өлшемдер тiзбегi бiр-бiрiне параллельдi емес 
жазықтықтарда орналасады.

Өлшемдiк тiзбектi құрастыру тұйықтаушы звеноны табудан басталады, 
себебi оның өлшемiнiң дəлдiгiне белгiлi бiр техникалық талаптар қойылады. 
Осыған орай берiлген механизмдер мен бөлшектердiң жұмыс сапасы 
анықталады. 

Тұйықтаушы звеноның өлшемi, құрастырушы звенолардың 
өлшемдерiне байланысты болғандықтан, тұйықтаушы звеноның дəлдiгiн 
қамтамасыз ету үшiн əрбiр құрастырушы звеноның қажеттi дəлдiгiн анықтау 
қажет. Конструкциялау процесiндегi өлшемдiк тiзбектi есептеуде тiкелей 
жєне керiсiнше есептеулердi шешуге тура келедi.
       Тiкелей есептеуде барлық құрастырушы звенолардың дəлдiк шегi мен 
шектi ауытқулары тұйықтаушы звеноның белгiлi дəлдiк шегi мен шектi 
ауытқулары арқылы шешiледi. Керi есептеуде тұйықтаушы звеноның дəлдiк 
шегi мен шектi ауытқулары барлық құрастырушы звенолардың белгiлi дəлдiк 
шегi мен шектi ауытқулары арқылы шешiледi. Бұл есептеу тiкелей есептеудi 
шешуде құрастырушы звенолар үшiн табылған дəлдiк шектерi мен шектi 
ауытқуларының дұрыс белгiленуiн тексеруде қолданылады. 

Өлшемдiк тiзбектердiң толық өзара ауыстырымдылықпен 
қамтылуындағы дəлдiк шектерi максимум-минимум əдiсi бойынша 
есептеледi. Максимум-минимум əдiсiмен есептелу өлшемдiк тiзбектердегi 
звенолардың тек қана шектi ауытқуларын жəне олардың ең қолайсыз 
қатыстарын ескередi.

Толық өзара ауыстырымдылықпен қамтамасыз етуде құрастырушы 
звенолардың өлшемдерiнiң ең қолайсыз қатыстары болғанына қарамай 
тұйықтаушы звеноның өлшемдерiн берiлген шекте алу қажет. Бұл 
принциптiң негiзi максимум – минимум əдiсiмен есептеуде жатыр.
        Тұйықтаушы звеноның ең үлкен жəне ең кiшi мəндерiн табудың өрнегiн 
төмендегiше жазамыз:
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     (4.25)
                              

               
       (4.26)                                                                                                                        

Бiрiншi теңдiктен екiншi теңдiктi азайтып, оң жағындағы мүшелерiн 
өздерiнiң белгiлерiне қарай топтастырамыз, яғни

             (4.27)

Мұндағы шектi өлшемдердiң айырмасы дəлдiк шегiн бiлдiредi, сонда

немесе
.

(4.28)                   

   Яғни тұйықтаушы звеноның дəлдiк шегi барлық құрастырушы 
звенолардың дєлдiк шектерiнiң қосындысына тең.

Бұл түсiнiктi, себебi тұйықтаушы звено ең соңынан табылады жəне 
барлық құрастырушы звенолардың өлшемдерiнiң ауытқулары тұйықтаушы 
звенолардың өлшемдерiнiң ауытқуларына əсерiн тигiзедi. Сондықтан оның 
дəлдiк шегi құрастырушы звенолардың дəлдiк шектерiнiң қосындысынан кем 
болмауы немесе оның қосындысына тең болуы керек.

     Тұйықтаушы звеноның ауытқуларын анықтауда шектi өлшемдердi 
номиналды өлшемдердiң алгебралық қосындысы жəне шектi ауытқулар 
түрiнде көрсетемiз:

(4.29)

топтастырғаннан кейiн

(4.30)

Себебi, оң жақтағы алғашқы үш мүшесiнiң қосындысы 0-ге тең 
болғандықтан, өлшемдiк тiзбектiң жалпы теңдеуi төмендегiше болады:

осыған сəйкес
,              (4.31)
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.             (4.32)         

Белгiленген ауытқулар төмендегi шарттарды қанағаттандырулары 
қажет:

           (4.33)

                                     (4.34)                                                                    
         

Егер жоғарыдағы шарт сақталмаса, онда ауытқу қайта түзетiледi. Егер 
дəлдiк шегiн аздап кiшiрейту керек болса, онда түзету ең оңай жасалатын 
жəне өлшенетiн звено арқылы iске асырылады. Егер түзету жолымен дəлдiк 
шегi ұлғайтылатын болса, онда оны ең қиын жасалатын звено арқылы iске 
асырады. 

Тұйықтаушы звеноның жəне барлық (бiреуiнен басқа) құрастырушы 
звенолардың дəлдiк шектерi белгiлi болғанда, түзетушi звеноның дəлдiк шегi 
төмендегi өрнек бойынша табылады:

                        
                                 (4.35)
                        

    Егерде жоғарыдағы теңдеудiң дəлдiк шегi терiс белгiде немесе өте аз 
болса, онда құрастырушы звенолардың бiреуi немесе бiрнешеуi үшiн дəлiрек 
квалитет ќолданылуы керек.  Төмендегi таңдау арқылы үлкейткiш түзетушi 
звеноның шектi ауытқулары табылады:

                                    (4.36)
                            
            (4.37)

     Осыған сəйкес төмендегi теңдеу арқылы кiшiрейткiш түзетушi звеноның 
шектi ауытқулары табылады:

                                            (4.38)
    
         (4.39)
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        Мысал. Берiлгенi: тұйықтаушы звено - Г =6 .

Құрастырушы звенолар – Г1=40 ; Г2=34 мм; Г3=60 мм;
Г4=150 мм; Г5=10 .

Шешуi:
     1) Құрастырылу базасы бойынша өлшемдiк байланыстарды 

анықтаймыз. өлшемдiк тiзбекке тұйықтаушы звено -Г мен құрастырушы 
звенолар: Г1, Г2, Г3, Г4 жəне Г5 кiредi.

      2) Өлшемдiк тiзбектiң сұлбасын саламыз (4.28-сурет).

4.28-сурет. Өлшемдiк тiзбектiң сұлбасы

    Төмендегi өрнек бойынша өлшемдiк тiзбектiң дұрыс құрастырылуын 
тексеремiз:

   алдындағы мысал үшiн
Г =Г4-(Г1+Г2+Г3+Г5)=150-(40+34+60+160)=6мм.

      Ауытқулары белгiсiз Г2, Г3 жəне Г4 звенолары үшiн дəлдiк шегi бiрлiгiн 
(i) 1-кестеден [анықтамалы материалдарды қараңыз] табамыз:

       Г2=34мм;      i2=1,71мкм;
       Г3=60мм;    i3=1,90мкм;

Г4=150 мм; i4=2,50 мкм.

     Ауытқулары белгiсiз звенолар үшiн дəлдiк шегi бiрлiктерiнiң 
қосындысын табамыз:

.

     Ауытқулары белгiлi звенолар мен тұйықтаушы звеноның дəлдiк 
шектерiн анықтаймыз:

ТГ =ESГ -EІГ =100-(-150)=250мкм;
       ТГ1=ESГ1-EІГ1=100-0=100мкм;

       ТГ5=ESГ5-EІГ5=0-(-100)=100 мкм.

  

 



162

        Өлшемдiк тiзбектiң дəлдiк коэффициентiн (а) белгiлi дəлдiк шектердi 
ескере отырып анықтаймыз:

.

4.6-кесте (анықтамалық материалдардан қараңыз) бойынша дəлдiк 
шегiн (квалитетiн) табамыз: яғни дəлдiк коэффициентi а=8,20 болғанда 
дəлдiк квалитетi ІT6-ға сəйкес келедi.
          Ауытқулары белгiсiз звенолар үшiн ауытқулар белгiлеймiз. Бiрақ 
дəлдiк коэффициентi (а) кестедегi мəнмен толық сəйкес келмегендiктен бiр 
звеноны түзетушi ретiнде қалдырамыз. Түзетушi звено басқа звеноларға 
қарағанда негұрлым оңай өлшенетiн жəне жеңiл жасалатын болуы қажет.

Бiздiң мысалда түзетушi звено ретiнде Г2 звеносын қабылдап, ал басқа 
звенолар үшiн 6 квалитет бойынша ауытқулар белгiлеймiз:

Г2=34js6=34±0,008мм;
Г3=60Іs6=60±0,0095мм; 
Г4=150H6=150 мм.

     Ауытқулар негiзiнен қапсырылатын өлшемдер үшiн негiзгi бiлiк 
ретiнде, ал қапсыратын өлшемдер үшiн негiзгi тесiк ретiнде қабылдануы 
керек.

Түзетушi звеноның ауытқуларын, кiшiрейткiш звено ретiнде 
анықтаймыз:

                    ;              

                  ;              

.

        Анықталған ауытқулардың дұрыстығын тексеремiз:

;
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;

;

     ;

;

       .

Шарт сақталды, яғни өлшемдiк тiзбек дұрыс құрылған жəне есептелген.

4.2. Бақылау-өлшеуіш құралдарын жөндеу түрлері және
жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру

Қауіпсіз жəне үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету үшін барлық 
жабдықтар, арматура, бақылау-өлшеуіш құралдар, резервуарлар, ғимараттар, 
инженерлік құрылыстар жəне өндірістік-қосалқы жабдықтар жұмысқа дайын 
күйде болуы керек. Бұған технологиялық жабдықтың, құбыр жүйелерінің, 
арматуралардың, бақылау-өлшеуіш құралдардың, ғимараттар мен инженерлік 
құрылыстардың, қосалқы жабдықтардың жоспарлы-алдын алу жөндеулерінің 
(ЖАЖ) профилактикалық іс-шараларын жүйелі түрде жүргізу арқылы жəне 
сақтау мен тасымалдауға арналған резервуарлар мен ыдыстарды мерзімді 
техникалық қарап-тексеру арқылы қол жеткізіледі.

Жоспарлы-алдын алу жөндеулер жүйесі - бұл жабдықтың ақаусыз 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін алдын алу жасалған жоспарға сəйкес 
алдын алу жүзеге асырылатын жабдықты күту, қадағалау, техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша ұйымдастырушылық жəне 
техникалық шаралардың жиынтығы.

Жоспарлы-алдын алу жөндеулер жүйесі - бұл ұйымдастырушылық 
жəне техникалық алдын алу шараларының профилактикалық сипаттағы 
кешені.

Жабдықтарды жоспарлы-алдын алу жөндеулер жүйесі жəне 
техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүйесі жабдықтың бүкіл қызмет 
ету мерзімінде жүргізілетін алдын алу шараларының мазмұны мен мақсатын, 
жөндеу жұмыстарының мазмұны, мақсаты мен жиілігін, орындалған жөндеу 
жұмыстарының стандарттарын қамтамасыз етеді.

Техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүйесі бір уақытта кейбір 
бөліктері жөнделіп, ал басқа бөліктері профилактикалық түрде ауыстырылып 
отыратындай етіп жасалады. Жабдықтардың қажетті сенімділігіне жоспарлы-
алдын алу жөндеулер жүйесі арқылы қол жеткізіледі.

Бұл жүйе жабдықтарға қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша бірқатар 
ұйымдастырушылық жəне техникалық шараларды қамтиды. ЖАЖ негізін 
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жөндеу, баптау жəне тазалау жұмыстарына, сондай-ақ жабдықтар алдын алу 
белгіленген сағатта жұмыс істегеннен кейін бөлшектер мен түйіндерді 
ауыстыруға негізделген. Аталған жүйе жөндеу мен техникалық қызмет 
көрсетудің келесі түрлерін қарастырады:

- техникалық баптау жəне профилактикалық тексерулерден тұратын 
жөндеуаралық тексеру;

- жоспарлы жөндеулер (сəйкесінше шағын, яғни ағымдағы, орташа 
жəне толық). 

Жоспарлы-алдын алу жөндеулер жүйесі профилактикалық іс-шара 
болып табылады жəне технологиялық процестің қалыпты жұмысын 
қамтамасыз етеді.

Жабдықтарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 
жұмыстарын жоспарлы-алдын алу жөндеу жүйесі негізінде жүзеге асырады. 
ЖАЖ жүйесі - бұл жабдықты күту, қадағалау жəне жөндеу бойынша 
профилактикалық жəне ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешенін 
құрайды жəне жөндеуаралық қызмет көрсетуді күрделі жөндеуді, мерзімді
тексерулерді (ревизия), күрделі жəне ағымдағы жөндеу жұмыстарын 
қамтиды.

ЖАЖ - міндеті жабдық тозуының біртіндеп өсуіне жол бермеу, 
жабдықтың бұзылуын жəне мерзімінен бұрын бұзылуын болдырмау, негізгі 
құралдардың толық жұмыс істеуін, олардың максималды өнімділігін 
қамтамасыз ету, техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге қажеттілік құнын 
төмендету, жөндеу сапасы мен жабдықтың сенімділігін арттыру болып 
табылады.

Жоспарлы-алдын алу жөндеудің негізі жабдықтардың үздіксіз 
жұмысын қамтамасыз ету жəне машиналар мен аппараттардың мерзімінен 
бұрын тозуын болдырмау үшін алдын алу іс-шараларының жоспарлы жəне 
кезеңділігі болып табылады.

Жөндеу жұмыстары бақылау-өлшеуіш құралдары жəне автоматиканы 
техникалық дайындық күйінде ұстау жəне қажетті эксплуатациялық сапада 
сақтау бойынша іс-шаралар жиынтығы боп саналады.

Бұған бақылау-өлшеуіш құралдар мен автоматиканы қадағалау жəне 
баптау, аспаптарды калибрлеу жəне жөндеу жұмыстарының барлық түрлерін 
жүргізу үшін жүйелі түрде жүргізілетін ұйымдастырушылық-техникалық іс-
шаралар кешенінен тұратын жоспарлы жоспарлы-алдын алу жөндеу 
жүйесінің көмегімен қол жеткізуге болады.

Жоспарлы-алдын алу жөндеу жүйесі алдын алу жұмыстарын, ағымдағы 
жəне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді қарастырады.

Жабдықтың жұмысқа жарамдылығы, оның сенімділігі мен қауіпсіздігі 
жоспарлы профилактикалық қызметпен қамтамасыз етіледі. ЖАЖ жүйесі 
жабдықтың күтпеген жерден істен шығуын болдырмау үшін алдын-ала 
жасалған жоспарға сəйкес жүзеге асырылатын жабдықты күту, қадағалау, 
техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша алдын алу, 
ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар кешенінен тұрады. ЖАЖ 
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жүйесі негізгі жəне қосалқы цехтардың жабдықтарының барлық түрлеріне, 
соның ішінде көлік жəне коммуникация құралдарына қолданылады.

Жабдықтың қиындықсыз, тұрақты жұмыс істеуі жабдықты күту, 
қадағалау жəне жөндеу бойынша бірқатар ұйымдастырушылық жəне 
техникалық іс-шаралардан тұратын жоспарлы профилактикалық қызмет 
жүйесімен қамтамасыз етіледі. Олар профилактикалық жолмен, яғни, алдын 
ала белгіленген жоспарға сəйкес жүргізіледі.

Қауіпсіз жəне үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету үшін барлық 
жабдықтар, арматура, бақылау-өлшеуіш құралдар, резервуарлар, ғимараттар, 
инженерлік құрылымдар жəне өндірістік-қосалқы жабдықтар жарамды күйде 
болуы керек. Бұған технологиялық жабдықтарды, газ құбырлары жүйелерін, 
арматураларды, приборларды, профилактикалық іс-шаралар мен жоспарлы-
алдын алу жөндеулерді жүйелі түрде жүргізу арқылы қол жеткізіледі.

Жабдықты жөндеу жəне техникалық қызмет көрсетуге кететін 
шығынды төмендету бойынша жөндеу қызметінің алдында тұрған 
міндеттерді ойдағыдай шешуге жабдықты жоспарлы түрде профилактикалық 
жөндеу жүйесін қолдану, яғни жоспарлы жөндеуді ұтымды пайдалану 
көмектеседі.

Бұл жүйе біртіндеп тозуды болдырмау, апаттық жағдайлардың алдын 
алу жəне жабдықты максималды жұмыс жағдайында ұстау мақсатында 
алдын-ала жасалған жоспарға сəйкес профилактикалық түрде жасалатын 
жабдықты күту, қадағалау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 
бойынша ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шаралар кешенін 
қарастырады.

Маңызды алдын-алу шарасы – бұл қондырғылардың жұмыс 
барысындағы үйкелетін бөліктерді тазалап, майлау кезіндегі техникалық 
тексерулер. Жоспарланған профилактикалық жөндеу кестесін сақтау күрделі 
жөндеуаралық мерзімді ұзартады, жабдықтың қызмет мерзімін арттырады 
жəне тұрып қалуын азайтады. Мəліметтерді жинау кезінде қондырғы күйінің 
өзгеру процесі, яғни жұмыс, жоспардан тыс жөндеу, жоспарлы жөндеу, 
ұйымдастырушылық үзіліс талданады.

Жоспардан тыс жөндеу қондырғының істен шығуы салдарынан қайта 
қалпына келтіру жұмыстарына байланысты болады. Кез-келген жоспарлы 
жөндеу профилактикалық жəне алдын-алу шараларын қамтиды. Егер 
профилактикалық қызмет көрсету істен шыққан сəттен басталса, онда оның 
басталуын жоспардан тыс деп санаған жөн, ал жөндеуге кеткен уақытты 
жоспардан тыс жөндеу (ақаулықты жою) жəне жоспарлы жөндеу уақытына 
бөлген оңтайлы саналады. Соңғысы жоспарлы жөндеу жəне тексерулердің 
көлемі мен мерзімдерін қарастыратын алдын алу ережелеріне сəйкес 
қабылданады. Пайдалану кезінде басқару жəне автоматика жабдықтарын 
жөндеу жəне күнделікті техникалық қызмет көрсету құралдардың қызмет ету 
мерзімін ұзартып, олардың техникалық талаптар мен стандарттарға 
сəйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жөндеу жұмыстары 
ағымдағы, күрделі жəне қалпына келтіру деп бөлінеді.
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Ағымдағы жөндеу - бұл келесі жоспарланған жөндеуге дейін құралдың 
немесе басқа автоматика құралдарының қалыпты жұмысын қамтамасыз 
ететін көлем бойынша жөндеудің шағын түрі. Ағымдағы жөндеу көлеміне 
мыналар кіреді: 
- құралдарды сырттай тексеру, ашу, тазарту;
- қозғалатын жүйені ішінара бөлшектеу, жүйенің зақымдануын жөндеу 
немесе ауыстыру, зақымдалған стрелкаларды, түтік серіппелерін, 
бұрандаларды, түйіспелерді, əйнектер мен бекіткіш бөлшектерді түзету 
немесе ауыстыру; 
- құралдың электр тізбектерінің оқшауламасының сапасын жəне күйін 
тексеру; 
- құралдың қозғалатын жүйесін негізгі тармақтарға сəйкес реттеу; 
- өздігінен жазатын құралдардың таспалы жетек механизмін тазарту, майлау 
жəне жəне келтіру, диаграмма мен сия лентасының берілуін тексеру.

Күрделі жөндеу жөндеу циклінің ұзақтығы кемінде бір жыл болатын 
құралдар үшін жүргізіледі. Жөндеу циклі деп құралдар мен автоматика 
жабдықтарының жасаған жұмыстарының қайтарымын айтады. Күрделі 
жөндеу кезінде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, келесідей қосымша 
жұмыстар жүргізіледі:
- өлшеуіш қозғалмалы бөлігін жəне құралдың жекелеген қондырғыларын 
толық бөлшектеу жəне құрастыру, бензинмен барлық бөлшектерді жуу жəне 
оларды кептіру; 
- өзектерді, тартқыш мойынтіректерді, серіппелерді, салмақ ілгіштер мен 
түзеткіштерді ауыстыру немесе түзету; 
- құрал тізбектерін тексеру, негізгі түйіндердің көрсеткіштерін реттеу жəне 
келтіру.

Қалпына келтіретін жөндеу жарамды ұқсас құралдың болмауына 
байланысты есептен шығарылмайтын өте тозған құралдар үшін жүргізіледі. 
Бұл жағдайда кейбір бөлшектердің көпшілігін жаңаларына ауыстыруға 
болады. 

Өлшеу құралдары мен автоматиканы бақылау (КИПиА) бойынша 
бөлімнің құрылымы

Кəсіпорындардың өлшеу құралдары мен автоматиканы жөндеу цехын 
бөлім бастығы басқарады. Бөлімнің штаттық кестесі орындалған жұмыс 
көлеміне жəне қолданылатын өлшеу жəне бақылау құралдарының ауқымына 
байланысты болады. Бөлім жұмысының едəуір көлемін бірқатар 
мамандандырылған жөндеу бөлімдері атқарады, олардың жұмысына тмендегі 
құралдарды жөндеу кіреді: 
- қысым, ағын жəне деңгей құралдары; температураны өлшейтін құралдар; -
аналитикалық құралдар; физикалық-химиялық параметрлерді өлшеуге 
арналған құралдар; автоматты реттегіштер. Жөндеу жұмыстарының көлеміне 
байланысты келесі жөндеу түрлері ажыратылады: ағымдағы, орташа жəне 
негізгі. 

Құралдар мен автоматика жабдықтарының ағымдағы жөндеуін 
құралдар мен автоматиканың жұмыс істейтін персоналы жүргізеді. 
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Орташа жөндеу өлшеуіш, реттегіш немесе басқа аспаптар жүйелерін 
ішінара жəне толық реттеуді, бөлшектерді ауыстыруды, жанасу беттерін, 
бөлшектер мен тораптарды тазартуды қамтиды.

Күрделі жөндеуге жарамсыз болып қалған бөлшектер мен тораптарды 
ауыстыру жəне құралдарды толық бөлшектеу, калибрлеу, жаңа таразылар 
жасау жəне сынақ стендтерінде жөндеуден кейін құралды сынау кіреді. 
Орташа жəне күрделі жөндеуден кейін құрал ведомстволық немесе 
мемлекеттік тексеруден өтуі тиіс. Құралды тексеру (поверка) - құралдың 
қойылатын барлық техникалық талаптарға сəйкестігін анықтау. Құралдарды 
сынау əдістері зауыт стандарттарымен, нұсқауларымен, мемлекеттік 
стандарттар комитетінің нұсқауларымен анықталады. Құралдарды 
тексеруден басқа құралдардың ақаусыз екендігін қайта тексеру, құралды 
пайдалануға кірістіру қажеттіліктерінен жəне т.б. туындайтын кезектен тыс 
тексеру де жүреді. Жөндеуден кейінгі құралдарды тексеруді білікті мамандар 
- метрологтар жүргізеді.

Техникалық қызмет көрсетуге арналған құжаттама нысандары.
Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша қызмет көрсету жүйесі 
келесі құжаттарды дайындауды жəне жүргізуді көздейді:
- техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің жылдық жоспар-кестесі; 
- газ сигнализациясының жұмысқа қабілеттілігін тексерудің жылдық жоспар-
кестесі; 
- қауіпсіздік автоматикасын тексерудің жылдық жоспар-кестесі; 
- бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарын тексерудің 
жылдық жоспар-кестесі; 
-қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін тексеру нұсқаулары мен 
əдістері; 
- бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету 
жəне жөндеу бойынша жұмыстардың өндірістік тізілім-журналы; 
- техникалық қызмет көрсету жұмыстарын қабылдау-тапсырудың ай сайынғы 
актілері;
- бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарының техникалық 
паспорты.

Жоспар-кестелер жасау. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен 
автоматикаға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеудің жоспар-кестелерін 
жасау үшін бастапқы деректер мыналар болып табылады:
- техникалық қызмет көрсетудің тиісті түрі орындалғаннан немесе 
жоспарланған жылдың басынан бастап құралдар мен жабдықтардың нақты 
жұмыс уақыты (сағатпен) немесе күнтізбелік жұмыс уақыты (айлар) туралы 
күтілетін мəліметтер; 
- бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматикаға техникалық қызмет көрсету 
ережелері; 
- құралдар мен жабдықтардың тізімдемелері, паспорттары, комиссия актілері; 
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- техникалық қызмет көрсету нəтижелері туралы ескертулер, апаттық 
жағдайларды талдау жəне жұмыс істеудің өткен кезеңіндегі жабдықтың 
жұмысындағы басқа да бұзылулар.

Жөндеу жұмыстарын жүргізген кезде мыналарды ескеру қажет: 
- негізгі өндірістің көлеміне тікелей əсер ететін аспаптар мен автоматика 
жабдықтарына техникалық қызмет көрсету мерзімдерін технологиялық 
жабдықты жөндеу жоспарымен үйлестіру қажеттілігі; 
- жабдықтың жекелеген бөлшектерін жұмыстан шығару арқылы 
тұтынушылардың энергия үнемдеуін тоқтатпай, жабдыққа жөндеу жəне 
техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жоспарлау жəне жүзеге асыру; 
- қазандықтың негізгі жабдықтарын оған минималды жүктеме кезеңінде 
бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматикаға қызмет көрсету; 
- жөндеу көлемі мен уақытын жоспарланған жұмыстармен үйлестіру; 
- жылыту маусымы басталғанға дейін негізгі жабдықты пайдалануға 
дайындық жұмыстарына уақыт берілуі тиіс.

Кəсіпорын құрылымына байланысты бақылау-өлшеуіш құралдары мен 
автоматика жабдықтарын жөндеу бөлімі, бақылау-өлшеуіш құралдары мен 
автоматика жабдықтарын пайдалану бөлімі сияқты, бақылау-өлшеуіш 
құралдары мен автоматика цехына немесе метрология бөліміне жатады. 

Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарын жөндеу 
учаскесін басқаруды бөлім бастығы немесе аға мастер жүзеге асырады. 
Бөлімнің штаттық кестесі пайдаланылатын бақылау, өлшеу жəне реттеу 
құралдарының ауқымына, сондай-ақ орындалған жұмыс көлеміне 
байланысты. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарының 
кең спектрі бар ірі кəсіпорындарда жөндеу бөліміне бірқатар 
мамандандырылған жөндеу бөлімдері кіреді: температураны өлшеу жəне 
бақылау құралдары; қысым, ағын жəне деңгей құралдары; аналитикалық 
құралдар; физика-химиялық параметрлерді өлшеуге арналған құралдар; 
электрлік өлшеу жəне электрондық құралдар.

Бөлімнің негізгі міндеттері аспаптар мен автоматика жабдықтарын 
жөндеу, оларды мерзімді тексеру, сертификаттау жəне құралдар мен 
шараларды уақытында мемлекеттік тексеру органдарына ұсыну болып 
табылады. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарының 
ағымдағы жөндеуін бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика бөлімінің 
эксплуатациялық персоналы жүргізеді. Орташа жөндеу жұмыстарына 
өлшеуіш, реттеуші немесе бөлшектерді ауыстыру, байланыс топтарын, 
тораптар мен блоктарды тазарту сияқты басқа құралдар жүйелерін ішінара 
немесе толық бөлшектеу жəне келтіру кіреді.

Күрделі жөндеу құралдың немесе реттегіштің толық бөлшектелуін 
жарамсыз болып қалған бөлшектер мен тораптарды ауыстырумен реттейді; 
калибрлеу, жаңа таразыларды шығару жəне сынақ стендтерінде жөндеуден
кейін құралды кейіннен тексере отырып сынау. 

Құралды тексеру - құралға қойылатын барлық техникалық талаптарға 
сəйкестігін анықтау. Тексеру əдістері Мемлекеттік стандарттар комитетінің 
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зауыттық сипаттамаларымен, нұсқауларымен жəне нұсқауларымен 
анықталады.

4.7-кесте.Өлшеу құралдарын тексеру жиілігі
Жұмыс құралдары Тексеру 

жүргізуші
Тексеру жиілігі

(кем емес)
Дифманометрлер-есептік жəне 
коммерциялық шығын 
есептегіштер 

ММҚ жылына 1 рет

Дифманометрлер-технологиялық 
шығын есептегіштер

ВМҚ жылына 1 рет

Қысым құралдары ММҚ жылына 1 рет
Технические манометры ВМҚ жылына 1 рет
Қысымды, вакуумды, өлшеуге 
арналған құралдар; 
технологиялық деңгей 
өлшеуіштер

ВМҚ бір немесе екі жылда 1 
рет 

Сұйықтық термометрлер ВМҚ төрт жылда 1 рет
Логометрлер, 
милливольтметрлер

ВМҚ төрт жылда 1 рет 
бір немесе екі жылда 1 

рет
Басқада температуралық 
құралдар

ВМҚ жылына 1 рет

Ескерту: ММҚ - мемлекеттік метрологиялық қызмет, ВМҚ - ведомстволық 
метрологиялық қызмет.

Тексеру əдістері Мемлекеттік стандарттар комитетінің зауыттық 
сипаттамаларымен жəне нұсқауларымен анықталады. Метрологиялық 
қадағалау бақылау, өлшеу, метрологиялық ревизия жəне метрологиялық 
сараптама құралдарын тексеру арқылы жүзеге асырылады. Метрологиялық 
қадағалауды бірыңғай метрологиялық қызмет жүзеге асырады. Құралдардың 
мемлекеттік жаңалануын Мемлекеттік стандарттар комитетінің 
метрологиялық қызметі жүзеге асырады. Тексерудің қанағаттанарлық 
нəтижелерінен кейін құралдың беткі жағына тексеру белгісінің ізі қойылады. 
Өлшеу құралдары бастапқы, мерзімді, кезектен тыс жəне инспекциялық 
тексерулерден өтеді. Құралдарды (өлшеу құралдарын) мерзімді тексеру 
қолданыстағы стандарттармен анықталады. Мерзімді тексеру туралы 
мəліметтер 4.7 кестеде келтірілген.

Құралдарды жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру
Өндірістік бөлімдер мен цехтарда орнатылған бақылау-өлшеуіш

құралдарын жөндеу міндеттеріне щиттерде, пульттерде жəне жеке 
сұлбаларда орнатылған бақылау, сигнал беру жəне реттеу құрылғыларының 
үздіксіз, ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету кіреді. 
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Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарын жөндеу 
жəне тексеру цехтарда немесе өлшеу құралдарының метрологиялық 
сипаттамаларын анықтау мақсатында метрология бөлімінде жүзеге 
асырылады. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика бөлімінің 
құралдарды пайдаланумен айналысатын слесарының жұмыс орнында 
щиттер, пульттер, орнатылған аппаратуралы мнемосұлбалар, сонымен қатар, 
жұмыс орнында қажетті техникалық құжаттама болуы тиіс. Оларға 
монтаждау жəне автоматиканың принципиалды сызбалары, құрал өндіруші 
зауыттың нұсқаулары; өлшеу құралдары мен автоматика элементтерінің 
жұмысын тексеруге арналған құрылғылар жатады.

Жұмыс орнында санитарлық-тұрмыстық шарттар сақталуы тиіс: 
Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика бөлімінің слесарының бір 
жұмыс орнына арналған алаң кем дегенде 4,5 м2, бөлмедегі ауа 
температурасы (20 ± 2)°С; сонымен қатар, тарту жəне шығару желдеткіші 
жұмыс істеуі тиіс, жұмыс орны жеткілікті жарықтандырылған болуы тиіс.

Жөндеу жəне тексерумен айналысатын бөлімде жұмыс істейтін өлшеу 
құралдарына арналған картотека сақталады. 

Жөндеуді жəне тексеруді жүзеге асыру үшін учаскеде өлшеу 
жабдығының əр түрі бойынша жөндеу өндірісін, сондай-ақ оны тексеруді 
реттейтін жобалық құжаттама болуы тиіс. Бұл құжаттама орташа жəне 
күрделі жөндеуге арналған стандарттарды қамтиды; қосалқы бөлшектерді, 
материалдарды тұтыну нормалары. Жөндеуге алынған жəне жөнделген жəне 
калибрленген қаражаттың қоймасы бөлек жүргізілуі тиіс. Сақтауға арналған 
тиісті сөрелер болады, əр сөреге максималды рұқсат етілген жүктеме сəйкес 
сілтемелер көрсетілген.

Бақылау сұрақтары:
1. Басқару элементтерін жөндеудің міндеттері қандай? 
2. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматиканы жөндеу жəне 

тексеру қайда жүргізіледі? 
3. Бақылау-өлшеуіш құралдарының жұмысымен мен автоматика 

слесарының жұмыс орнына нелер кіреді? 
4. Құрал паспортына қандай мəліметтер енгізіледі? 
5. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматиканы жөндеу бөлімінде 

қандай құжаттама болуы тиіс жəне құжаттамада нелер қамтылады?
6. Жұмыс орнында санитарлық-тұрмыстық шарттар.
7. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарын жөндеу 

учаскесін басқаруды кім жүзеге асырады?
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4.3. Бақылау-өлшеуіш құралдарды жөндеу жұмыстарын 
орындауға арналған құралдар мен аспаптар

Жөндеу жұмыстарын жүргізген кезде бақылау-өлшеуіш құралдары мен 
автоматиканы жөндеу бөлімінің слесарында келесі электр өлшеу құралдары 
мен аспаптары болуы керек: вольтметр, амперметр, ваттметр, электр 
дəнекерлеуші үтік, сынақ шамы, ток пен кернеудің болуын анықтайтын щуп, 
бұрағыш, тістеуік, балға, қашау, кілттер мен розетка кілттерінің жиынтығы. 
Жөндеу жұмыстары жылжымалы жұмыс орындарында да, стационарлық 
жерлерде де жүргізіледі. Стационарлық жұмыс орны шеберханада 
орналасады жəне жəшіктермен жұмыс үстелімен, көтергіш-айналмалы 
орындықпен, қосалқы бөлшектерді сақтауға арналған сөрелермен жəне 
жөнделген жабдықтармен жабдықталады. Жұмыс үстеліне электр розеткасы 
қосылады. Жұмыс орны кронштейндегі айналмалы шаммен 
жарықтандырылады. Верстакқа стенд орнатылған, жөндеу кестелері стендтің 
үстіне ілінген. Стационарлық жұмыс орны төмен вольтты электр 
жабдықтарының негізгі электр сұлбаларымен, Бақылау-өлшеуішаспаптарын 
сипаттамаларымен, жабдықтың ақауларын жоюдың техникалық 
шарттарымен қамтамасыз етіледі. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен 
автоматиканы жөндеу бөлімінің слесарының жылжымалы жұмыс орны - бұл 
4.23-суретте көрсетілгендей, қажетті жалпы құралдар жиынтығымен 
тасымалданатын жүк қорабы.

БӨҚЖжА бөлімінің слесары өз жұмысында көптеген түрлі құралдар 
мен көмекші жабдықтарды қолданады. Егеулер, балғалар, кілттер, 
тістеуіктер, пассатиждер, бұрағыштар сияқты сантехникалық жəне электрлік 
құралдардың кең спектрінен басқа да жабдықтардың, аксессуарлардың жəне 
құралдардың арнайы түрлері қолданылады. Көбіне арнайы құралды қолдану 
қажеттілігі қолданыстағы өнеркəсіптік қауіпсіздік ережелерімен жəне жұмыс
істеп тұрған жабдықтың ерекшеліктерімен анықталады.

Жалпы құралдар жиынтығы
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Кейбір жұмыстардың түрі таза, майсыздандырылған құралдарды 
қолдануды қажет етеді. Мысалы, оттегі өндіретін шаруашылықта жұмыс 
істеуге арналған құрал толығымен көк түске боялған немесе көк жолақпен 
сəйкесінше белгіленеді. 

Қазіргі заманғы өнеркəсіптік бақылау-өлшеуіш құралдарын, əсіресе 
импорттық жабдықтарды жасау кезінде шетелдік өндірушілер көбінесе 
əдеттегі түзу немесе көлденең ойыстың орнына ішкі алты бұрышы бар 
бұрандалар мен болттарды пайдаланады. Сондықтан, БӨҚЖжА бөлімінің 
слесарына арналған стандартты құралдар жиынтығында 4.23-суретте 
көрсетілгендей ұшы домаланған «жұлдызды» кілттері бар Г-тəріздес алты 
бұрышты кілттер жиынтығы болуы тиіс.

БӨҚЖжА слесарының жұмысының негізгі бөлігі электрлік-құрастыру 
жұмыстарды орындаумен байланысты, оны тиімді орындау үшін арнайы 
құралдар қажет.

Мысалы, сымдардың оқшауламасын ток өткізгіш сымдарға зақым 
келтірместен тез алу үшін, оқшауламаны кетіруге арналған арнайы кілтті 
қолданған жөн. Сымдардың тазаланған ұштары, əдетте, арнайы қысқыштар 
көмегімен тиісті өлшемді кабельдік құлақшалармен қысылады.

4.23-сурет. Г-тəрізді алты бұрышты кілт

БӨҚЖжА слесарының өлшеуге арналған негізгі өлшеу құралы -
айнымалы жəне тұрақты ток пен кернеу мəндерін, сондай-ақ кең ауқымдағы 
электр кедергісін өлшеуге мүмкіндік беретін кəдімгі цифрлық мультиметр 
(4.24-сурет).

4.24-сурет Сандық мультиметр
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«Қоңырау соғу» жəне жиілікті өлшеу сияқты мультиметрлік 
функциялар да жиі қолданылады. Ең ыңғайлы сандық мультиметрлердің 
дисплейі жарық беру функциясымен қамтылады, автоматты түрде өлшеу 
шегін табады жəне артқы жағындағы қақпағында тұрақты магнит 
орнатылады. Магниттің болуы бақылау-өлшеуіш құралдарының щиттерінде 
өлшеу жүргізген кезде мультиметрмен жұмыс істеуді едəуір жеңілдетеді -
мультиметр қалқанның өлшеу орнына жақын кез-келген ыңғайлы жерінде 
жабыстырылып қойылады. 

Көп тарамды кабельдер мен арқан байламдарын «қоңырау соғумен» 
(прозвонка) тексерген кезде көбінесе цифрлық мультиметрді емес, үйдегі
қарапайым қолдан жасалған шам-аркашканы қолданған ыңғайлы. Аркашка -
бұл тізбектей жалғанған батарейка мен миниатюралық қыздыру шамы. 
Аркашканы электр кернеуі жоқ тізбектерде жұмыс істеген кезде ғана 
қолдануға болады. Сондай-ақ, бақылау-өлшеуіш құралдары жабдықтарының 
электрондық тізбектерін жөндеу кезінде оны пайдалануға тыйым салынады, 
өйткені батареяның кернеуі жөнделіп жатқан құрылғының кейбір сезімтал 
электрондық компоненттерін зақымдауы мүмкін.

Қазіргі заманғы бақылау-өлшеуіш құралдарындағы ақаулықтарды 
түзету қосымша мамандандырылған құрылғыларды қолдануды қажет етеді. 
Мысалы, көптеген миниатюралық датчиктердің, жоғары IP рейтингі бар 
суасты деңгейіндегі датчиктердің көбіне сыртқы келтіру жəне басқару 
элементтері болмайды. Оларды HART протоколын қолдану арқылы келтіру 
жəне калибрлеу компьютерге қосылған HART коммуникаторы немесе HART 
модемінің көмегімен жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда HART 
протоколы арқылы датчикпен жұмыс істеу құрылғының стандартты мəзірі 
арқылы жасалынғаннан гөрі дəлдеуді жүзеге асыруға, сондай-ақ жаңа типтегі 
датчиктерді немесе байланыс протоколдарын қолдау үшін аспаптық 
жабдықтың ішкі бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға мүмкіндік береді.

Кейбір бақылау-өлшеуіш құралдарының жабдықтарында HART жоқ, 
бірақ BRAIN берілгендермен алмасу хаттамасы бар. Электр қауіпсіздігі 
туралы қолданыстағы ережелерде өндірісте бір полюсті кернеу 
индикаторларын - индикаторлы бұрағыштарды қолдануға тыйым салады, 
бірақ олардың өлшемдері, қолданудың қарапайымдылығы жəне индикаторды 
кəдімгі бұрауыш сияқты пайдалану мүмкіндігіне байланысты жиі қолданады. 

Кернеудің жоқтығын тексеру үшін екіполюсті кернеу көрсеткіштерін 
қолдану ұсынылады. Сол қауіпсіздік ережелеріне сəйкес электр 
қондырғыларында жұмыс істегенде пайдаланылатын бұрағыштардың 
стерженьдерін оқшаулау қажет, сонымен қатар белгілі бір мерзімде электр-
құрастыру құралдарының (электр бұрғысы, бұрағыштың тұтқалары, 
екіполюсті көрсеткіштер, тістеуіктер мен бүйірлік кескіштер жəне т.б.) 
оқшауламаларының кедергілерін өлшеу қажет. Аспаптық жабдыққа қызмет 
көрсету кезінде белгілі бір электрлік сигналдарды имитациялау қажет 
болады: ток 4-20 мА, термоЭҚ, жылу кедергісі. Осы мақсаттар үшін 
көпфункционалды сигнал генераторлары қолданылады!, U, R, (4.25 сурет)
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Осындай құралдардың көмегімен екінші реттік жабдықтар боп 
саналатын 4-20 мА тізбегі бойынша контроллерлер, реттегіштер, 
тіркеушілер, индикаторлар немесе атқарушы механизмдер мен клапандардың 
дұрыс жұмыс істеуін тексеру өте ыңғайлы.

4.25-сурет I, U, R стандартты сигналдарының көпфункционалды 
генераторы.

Жабдықты мерзімді калибрлеу жəне тексеру кезінде, егер орнатылған 
нүктенің дəлдік сыныбы тексеріліп жатқан құрылғылар мен жабдықтар үшін 
тексеру процедураларының талаптарына сəйкес келсе, стандартты сигнал 
орнатқыштарды да қолдануға болады. Құрылғыларды жөндеу кезінде, 
сондай-ақ жаңа жабдықты орнату кезінде əртүрлі дəнекерлеу үтіктері қажет 
болады (4.26-сурет).

4.26-сурет  Электр дəнекерлеуші үтік

Бақылау-өлшеуіш құралдарының электрондық тізбектерін жөндеу үшін 
ұшының диаметрі 2-4 мм, қуаты  25-40 Вт, кернеуі 12-36 В паяльник қажет. 
Сымдарды, қосқыштардың ұштарын жəне басқа да массивті элементтерді 
пайкілеу үшін қуаты 60-100 Вт, кернеуі 36-42 В паяльник қажет. 

Далада жұмыс істеу үшін дəнекерлеу бекеттерін емес, дəнекерлеу 
үтіктерін қолданған дұрыс. Жабдықтың электронды тізбектерін жөндеу 
кезінде қышқыл ағындарды қолдануға жол берілмейді, өйткені ағынның 
қалдықтары толығымен жойылмаса, бұл электронды тізбек компоненттерінің 
коррозиясына жəне оның істен шығуына əкелуі мүмкін. 

Мыс пен радио компоненттерін дəнекерлеуге кəдімгі канифоль түйірін 
немесе сұйық канифоль ағынын қолданған дұрыс. Қажет болса, 
дəнекерленетін бөлшектерден канифольдың қалдықтары спиртпен сүртіледі. 
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Электрондық компоненттері статикалық электр қуатына сезімтал жабдықты 
жөндеген кезде антистатистикалық білезікті қолдану қажет. 

Күңгірт жарықта жұмыс істегенде, маңдайға киілетін орнатылатын, 
жарықтылықты жəне батарея қуатын басқаратын кəдімгі жарықдиодты шам 
өте ыңғайлы. Қалқандарды, кабельдік желілерді жəне аспаптарды су 
басуынан туындаған ақаулықтарды жою кезінде қарапайым тұрмыстық 
электр фені пайдалы - олар үшін дымқыл терминал тораптарын, өткізгіш 
қораптар мен су басқан құрылғылардың ішін кептіру өте ыңғайлы. 

Шығарылатын ауа температурасы едəуір жоғары болатын құрылыс 
фені жоғары ылғалды сымды тез кептіруге жəне жылу таситын түтікшені 
кептіруге қолайлы. Сондай-ақ, құрылыс фені будың, ауаның жəне судың 
импульстік жолдарын жылытуға жақсы əсер етеді, бірақ олар жарылыс қаупі 
жоқ жерде, онда жанғыш газдар мен булар жоқ жерлерге қойылады..

Шеберханада немесе тікелей осы жабдықты орнату орнында 
калибрлеу, реттеу немесе жөндеу кезінде əртүрлі жабдықтар мен 
құрылғыларды қуаттандыру үшін реттелетін шығыс кернеуі бар 
тұрақтандырылған қоректендіру блогы қажет (минималды шамадан + 24 В
дейін) жəне шығу кезінде шамадан тыс жүктемелерден жəне қысқа 
тұйықталудан қорғау керек. 

Қуат көзі 5-10А тұрақты токты қамтамасыз етуі керек жəне бірполюсті 
шығыс кернеуі болуы тиіс. 

Екіполюсті шығыс кернеуі бар қуат көздері іс жүзінде сирек 
қолданылады жəне негізінен құрылғылар мен датчиктердің ішіндегі 
электронды тізбектерді жөндеу үшін жөндеу зертханаларында қолданылады. 

Бірнеше розеткалары бар жəне ұзындығы 15 метр немесе одан да көп 
сымды, сондай-ақ жоғары орнатылған бақылау-өлшеуіш құралдарға қызмет 
көрсетуге арналған жиналмалы металл баспалдақтары бар 220В кернеулі 
электрлік ұзартқыш сымы (удлинитель) артық болмайды. 

Құралдардың негізгі жиынтығын (мультиметр, бұрағыш, тістеуік, КСИ, 
маркерлер, бүйірлік кескіштер, оқшаулағыш таспа, реттелетін кілт жəне т.б.) 
алып жүру үшін иыққа асатын сөмке немесе белдікке бекітілетін арнайы 
құрал салатын органайзер қолданылады (4.27-сурет).

Бақылау-өлшеуіш құралдарымен жұмыс орнында интернет байланысы 
бар жеке компьютер немесе ноутбук болуы тиіс. Мысалы, HART модемінің 
көмегімен жабдықты келтіру, бейнекамералардан мұрағаттарды оқу, 
жабдықты калибрлеу жəне тексеру кестесін жүргізу жəне жабдықты сатып 
алу үшін SAP-тағы жабдық бөліміне сұраныстар жасау үшін компьютер 
қажет.  
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4.27-сурет  Иыққа арналған сөмке бар негізгі құралдар қорабы

Интернетке кіру, ең болмағанда, қондырғылардың өндірушілерімен 
жəне жеткізушілерімен хат алмасу үшін, орнатылған жабдыққа арналған 
пайдалану нұсқаулығын жүктеу үшін қажет, өйткені жеткізілетін импорттық 
жабдықтар көбіне тез бастау деп аталатын қысқа көптілді нұсқаулықпен 
жабдықталады.

Кейбір бақылау-өлшеуіш құралдарының жабдықтарын өндірушілер 
жүктеуге арналған құралдарға арналған микробағдарламалық жасақтаманы, 
сондай-ақ жабдықты конфигурациялауға жəне тарихи деректерді жинауға
арналған əр түрлі бағдарламаларды ұсынады. Қате жұмыс істейтін немесе 
жұмыс істемейтін құрал-жабдықты анықтауға жəне іздеуге кететін уақытты 
минимизациялау үшін аспаптардың жұмыс аймағының дербес компьютерінің 
кəсіпорынның отын-энергиялық ресурстарын есепке алу жүйесіне жəне 
қызмет көрсетілетін аймақтың технологиялық процесінің SCADA бақылау-
бейнелеу жүйесіне қол жетімділігі болуы керек. 

Қазіргі компьютерлер мен ноутбуктарда кіріктірілген COM порттары 
болмағандықтан, компьютерді USB-COM немесе PCI-COM адаптерімен 
жабдықтау қажет болады (4.28-сурет), өйткені БӨҚ жабдықтарының көп 
бөлігі өзін реттеу үшін (настройка) компьютердің COM портына қосылуды 
қажет етеді.

4.28 – сурет. В-COM адаптері
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БӨҚжА құрылғыларын пайдалану жəне жөндеу кезінде осциллографты 
немесе импульстік генераторды пайдалану қажет. Оның орнына компьютерге 
арнайы PCI осциллограф тақтасын немесе USB осциллограф қосымшасын 
сатып алу арқылы осы жабдықты сатып алу құнын айтарлықтай төмендетуге 
болады. 

Көбіне компьютерге арналған осциллограф платасында осциллограф, 
импульс генераторы, жиілік есептегіші жəне вольтметр функциялары 
біріктіріледі. Сонымен қатар, бұл плата метрологиялық тексеруді қажет 
етпейді. Жылу қысатын түтікшелер, пластик қысқыштар, сымдарды жəне 
кабель құлақтарын белгілеуге арналған бір таңбалы теру маркерлері сияқты 
ұсақ-түйек құралдардың жұмысын едəуір жеңілдетеді жəне бақылау-өлшеуіш 
құралдарының сенімділігін арттырады.

Гильза тəріздес, шанышқы тəріздес жəне ілмектер түріндегі кабельдік 
құлақшаларсыз бұрандалы қысылған терминал блогында бұрандалы өзегі бар 
сымды мықтап қысу мүмкін емес. Мұндай сымды қалайылау ұзақ уақыт 
бойы дəнекерлеудің суық ағынының əсерінен сым мен терминал блогының 
байланысының нашарлауына əкеледі. 

Қалайыланбаған мыс сымы тез коррозияға ұшырайды, бұл электрлік 
байланыстың жоғалуына əкеледі. Кабельдік құлақтарды қысу үшін сізге 
арнайы қысқыш құрал қажет (4.29-сурет).

4.29-сурет. Арнайы тістеуіктер.

БӨҚжА бөлімінде жанар-жағармай материалдарынан кем дегенде 
солидол, керосин жəне этанол (этил спирті) болуы керек. Бақылау-өлшеуіш 
құралдар жұмысында туындайтын ақаулардың көпшілігін жою үшін БӨҚжА 
бөлімінің слесарында үнемі келесі минималды құралдар мен материалдар 
жиынтығы болуы керек: 

1. Шұңқырлы бұрағыштар - 2 ... 3 дана; 
2. Филлипс бұрағыштары - 2 дана; 
3. Тістеуіктер - 1 дана; 
4. Бүйірлік кескіштер - 1 дана; 
5. Монтаждау пышағы - 1 дана; 
6. Сандық адвокат мультиметрі - 1 дана;
7. Жылжымалы кілт (швед) - 2 дана; 
8. L-тəрізді алтыбұрыштың соңғы кілттерінің жиынтығы - 1 жиынтық; 
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9. Шам - 1 дана; 
10. Маркерлер тұрақты, қаламның диаметрі 1,0 мм жəне 2,0 мм; 
11. Оқшаулағыш таспа; 
12. Пластикалық қысқыштар; 
13. Фум лентасы; 
14. Датчик арматурасына арналған фторопластикалық тығыздағыштар; 
15. Таза майлық (мақта мата); 
16. Құралды тасымалдауға арналған сөмке - 1 дана. 
Барлық басқа құралдар мен жабдықтарды БӨҚжА шеберханасында 

сақтауға болады жəне қажет болған жағдайда жабдықты жөндеу жұмыстарын 
орындау үшін пайдалануға болады.

Бақылау сұрақтары:
1. Бақылау-өлшеуіш құралдарды жөндеуге жəне орнатуға арналған 

құралдардың аттарын көрсетіңіз?
2. Сандық мультиметр қандай мақсатта қолданылады?
3. Паяльниктер қандай жұмыс үшін қолданылады?
4. Арнайы қысқыштар не үшін қолданылады?

4.4. Өлшеу механизмін бөлшектеу және құрастыру 
(милливольтметр мысалында)

Өлшеу механизмдерінің конструкцияларының сан алуан түрлілігіне 
байланысты құралдарды бөлшектеу жəне құрастырудың барлық 
операцияларын сипаттау қиын. Дегенмен, операциялардың көпшілігі кез-
келген құралдың құрылымы үшін ортақ болады, соның ішінде 
милливольтметрге тəн. Біртекті жөндеу операцияларын əр түрлі біліктіліктегі 
шеберлер жүргізуі керек. 1 - 1.5 - 2.5 - 4 класты құрылғылардағы жөндеу 
жұмыстарын 4 - 6 санатты біліктілігі бар тұлғалар жүргізеді. Күрделі жəне 
арнайы құрылғылардың 0,2 жəне 0,5 класындағы құрылғыларды жөндеуді 7 -
8-ші санаттағы электромеханиктер жəне арнайы білімі бар техниктер 
жүргізеді. Толық бөлшектеу рамаларды, катушкаларды, кедергілерді орауға, 
күйдірілген жəне қираған бөлшектерді дайындауға жəне ауыстыруға 
байланысты күрделі жөндеу кезінде жүзеге асырылады.

Толық бөлшектеу жеке бөліктерді бір-бірінен бөлуді көздейді. Орташа 
жөндеу кезінде, көп жағдайда, құрылғының барлық түйіндерін толық 
бөлшектелмейді. Орташа жөндеудің сапалы көрсеткіштерінің бірі – бұрынғы 
шкалалы құралдарды шығару. Бөлшектеу мен жинауды сағаттар пинцеттері, 
бұрағыштар, қуаты 20 - 30 - 50 Вт болатын кішігірім паяльниктер, сағат 
жөндейтін тістеуіктер, сопақша тістеуіктер, жалпақ тістеуіктер жəне арнайы 
жасалған кілттер, бұрағыштар жəне т.б. көмегімен жүзеге асырады. 

Құралдың анықталған ақаулары негізінде оларды бөлшектеу 
басталады. Бұл жағдайда келесі тəртіп сақталады. Алдымен қаптаманың 
қақпағы алынып тасталады, құрылғы шаң мен кірден тазартылады. Содан 
кейін антимагниттік серіппенің моменті анықталып, шкаласы бұралып, 
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босатылады. Күрделі жəне көп диапазонды құралдарды жөндеу кезінде сұлба 
алынып тасталады, барлық кедергілер өлшенеді (жазба шебердің жұмыс 
кітабына енгізіледі). Содан кейін серіппенің сыртқы ұшы дəнекерленеді. Ол 
үшін жебе (стрелка) қолмен максималды түрде тартылып, серіппе бұралады. 

Серіппе ұстағышқа қыздырылған паяльникті тақайды, содан соң 
серіппе ажыратылып, серіппе ұстағыштан жылжып түседі. Енді одан əрі 
бөлшектеуге кірісуге болады. Арнайы кілтті, бұрағышты немесе пинцетті 
қолданып, ілмекті жəне оқпанды тірек бұралып алынады.. Ауалық немесе 
магниттік тыныштандырғыштың қанатшасы шығарып алынады да, квадрат 
қималы қорабы бар құралдың тыныштандырғыш қақпағы алынады. 

Осы операцияларды орындағаннан кейін құрылғының қозғалатын 
жүйесі алынып тасталады, осьтердің немесе өзектердің итергіш 
мойынтіректері мен ұштары тексеріледі. Ол үшін оларды микроскоппен 
қарайды. Қозғалыстағы жүйені оның құрамдас бөліктерін одан əрі бөлшектеу 
өзекті алып тастау мүмкін болмаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Бірақ қозғалатын жүйені бөлшектемей тұрып, оське бекітілген 
бөлшектердің салыстырмалы орналасуын бекіту қажет. Жебенің, 
жапырақшаның жəне демпферлік қанаттың орналасуын бекіту үшін ось пен 
поршеньді өткізуге арналған тесік пен ойықтар болатын құрылғы жасалады. 

Милливольтметр келесі ретпен бөлшектеледі: құралдың қақпағы 
немесе корпусы алынып тасталады, серіппелер моменті өлшенеді, ішкі 
тексеру жүргізіледі, құралдың электр тізбегі алынып тасталады, сұлба 
тізбектері тексеріледі, кедергілер өлшенеді; ішкі өлшем алынып тасталады, 
серіппе ұстағыштарға баратын өткізгіштер ағытылады, содан кейін 
қозғалатын жүйенің ұстағышы алынады.

Қозғалмалы жəне қозғалмайтын бөліктердің бөлшектері мен тораптары 
мұқият тексеріліп, тазаланады; осьтердің ұштары түксіз қағаз арқылы 
тесіледі немесе күнбағыстəріздес өзеке қадалады. Итергіш подшипниктің 
ұңғымасы спирт ерітіндісіне батырылған таяқпен сүртіледі, 
тыныштандырғыштың камерасы мен қанаты тазартылады. 

Құрылғыларды жинау кезінде тіректерге жылжымалы жүйелерді 
мұқият орнатуға жəне саңылауларды реттеуге ерекше назар аудару қажет. 
Құрастыру операциясының бірізділігі - бұл бөлшектеуге кері процесс ретінде 
жүреді. Құралды құрастыру тəртібі келесідей. Әуелі қозғалмалы жүйе 
жиналады. 

Осы орайда, бөлшектеу кезінде бекітілген бөлшектердің алдыңғы өзара 
орналасуын сақтау қажет. Жылжымалы жүйе құралдың тіректеріне 
орнатылған. Төменгі өзек бекітпелі гайкамен мықтап бекітілген, ал жоғарғы 
білік - тіреу мойынтіректерінің ортасындағы осьтің ақырғы орналасуы 
болады. Саңылауды реттеу ол қалыпты шамада болатындай етіп жасалуы 
тиіс. Бұл жағдайда саңылаудың мөлшерін басқара отырып, манжетті 1/8 - 1/4 
айналымға бұру қажет. Саңылауды реттегеннен кейін, жылжымалы жүйенің 
еркін қозғалуы тексеріледі. 

Демпфер қанаты мен жапырақшасы тыныш камераның қабырғаларына 
жəне катушка жақтауына тиіп кетпеуі тиіс. Қозғалмалы жүйені ось бойымен 
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жылжыту үшін, бұрылыстар бірдей айналымға кезек-кезек бұрылып 
отырады. Содан кейін серіппенің сыртқы ұшы серіппе ұстағышына 
дəнекерленеді, осылайша жебе нөлдік белгіде болады. Серіппені 
дəнекерлегеннен кейін жылжымалы жүйенің еркін қозғалу мүмкіндігі тағы 
тексеріледі.

Ретте келтіру, калибрлеу және тексеру
Құралды қайта жинағаннан кейін немесе күрделі жөндеуден кейін 

шкала шегі реттеліп келтіріледі. Әдетте, қалыпты реттелген құралдың 
жебесінің бастапқыдан ауытқуы 90° болуы керек.

Шкала шегін реттеу үшін, жөнделген құрал электр тізбегіне нөлден 
максимумға дейін тегіс ток реттегішімен қосылады. Өткір ұшталған 
қарындашпен олар тізбекте ток болмаған кезде стрелканың соңына нөлдік
белгі қояды. Содан кейін шкаланы бекітетін бұрандадан нөлдік белгіге 
дейінгі қашықтықты өлшеп, штангенциркуль өлшегіш құралымен осы 
қашықтықты шкаланың екінші шетіне ауыстырылады. Бұл жағдайда олар 
жылжытылған жебенің соңына сəйкес келеді. Осыдан кейін ток қосылады 
жəне басқару құрылғысының жебесі құрылғы шығарылатын жоғарғы шегіне 
жеткізіледі.

Егер реттелетін құрылғының стрелкасы шкаланың соңғы нүктесіне 
жетпесе, онда магниттік шунт жебе максималды белгіге жеткенше магнит 
өрісінің ортасына ауыстырылады. жебенің шекті белгіден тыс ауытқуы 
кезінде шунт кері бағытта қозғалады, яғни. магнит өрісі азаяды. Реттеу 
кезінде шунтты алып тастамаған дұрыс. Құралды калибрлеу келесідегідей 
жүреді:

1. Жебені корректор арқылы нөлдік белгіге қойып, құралды үлгілік 
құралдың тізбегіне қосады. Жебенің шкалада еркін қозғалу мүмкіндігін 
тексеріледі. 

2. Үлгілік құрал бойынша калибрленетін құрылғының жебесін 
номиналды мəнге қондырылады

3. Құралдың көрсеткіштерін азайта отырып, үлгілік құрал бойынша 
есептік калибрлеуші мəндер қондырылады жəне оларды калибрленетін 
құралдың ішкі өлшеміне қарындашпен белгіленеді. Егер масштаб біркелкі 
болмаса, цифрлық белгілер арасында аралық нүктелерді қолдану ұсынылады.

4. Токты ажыратып, жебенің нөлге оралған-оралмағанына көз жеткізу 
қажет, егер оралмаған болса, онда түзеткіштің көмегімен көрсеткіш нөлге 
теңестіріледі. 
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4.8-кесте. Милливольтметрді калибрлеу мен сынаудың есептік 
деректері

Құралды градуирлеуге 
арналған берілгендері

Градуирленгеннен кейінгі тексерудің 
берілгендері

Жүкте
ме, А

Кернеу 
түсуі, мВ

Эталонд
ық 

құрылғы
ның 
бөлу 
саны

0-ден 
max-ге 
дейін
бөлу

0-ден 
max-ге 
дейін
бөлу

Бөлімдердег
і орташа мəн

Салыст
ырмалы 
қателік,

%

50
100
150
200
250
300
350
400

512
10,24
15,36
20,48
23,6
30,72
35,84
41,0

17,1
34,0
51,0
68,0
85,0
103,0
119,0
136,0

17,0
34,2
51,5
68,5
86,5
103,2
120,5
137,9

17
34,2
51,5
68,7
86,6
103,2
124,0
138,2

17
31,35
51,5
68,6

86,55
103,2
120,75
138,05

-0.07
+0.25
+0.37
+0.4

+1.05
+0.1
+1.2

+1.05

Осындай тəртіппен жебе нөлден номиналды мəнге ауысқан кезде 
калибрлеу белгілері бірдей тəртіппен белгіленеді. Құралды жөндеп 
болғаннан кейін, қозғалмалы жүйенің еркін қозғалатындығын тағы бір рет 
тексеріп, құралдың ішкі бөліктерін тексеріп, үлгілік жəне жөнделген 
құрылғылардың көрсеткіштері өлшенетін шаманың максимумнан нөлге
дейінгі жəне кері қарайғы мəндерінің өзгерісін екере отырып, жазып 
алынады. Сыналатын құралдың жебесінің сандық белгілерді көрсетуі 
қалыпты жасалады. Тексеру нəтижелері арнайы хаттамаға жазылады. 

Милливольтметрді калибрлеу мен сынаудың есептік деректері 4.8 
кестеде келтірілген.
Қозғалыстағы жүйеге ток беру үшін қолданылатын құрылғы тізбектерінде 
сымдар мен спираль серіппелердің болуы температураның өзгеруінен 
қосымша қателіктерге əкеледі. МЕМСТ 1845 - 52 сəйкес құрылғының 
температураның өзгеруінен болатын қателік мəндері қатаң реттелген. 
Құрылғылардағы температура өзгерісінің əсерін болдырмау үшін 
температураны өтеу тізбектері қарастырылған. Темірді өтеудің қарапайым 
тізбегі бар құрылғыларда, мысалы, мыс сымынан жасалған раманың немесе 
жұмыс катушкаларының кедергісі бар милливольтметрлер, қосымша 
манганин немесе константаның кедергісі қосылады (4.30-сурет)
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4.30-сурет. Милливольтметрдің ең қарапайым температуралық 
компенсациясы бар диаграммасы.

Температураны өлшейтін құралдарды жөндеу. Бұл топтағы 
құрылғылардың жиі кездесетін ақаулары мыналар:

- терможүйенің термоцилиндр - капиллярдың ішінара немесе толық 
герметикалығының бұзылуы; 

- индикаторлық құралдың кинематикалық элементтеріндегі ақаулар;
- сигнал беру құрылғылары мен байланыс топтарының істен шығуы; 
- диаграмма құрылғысының жетек механизмдерінің ақаулары мен істен 

шығулары. 
Жылу жүйесінің герметикалығын тексеру үшін терможүйені 

термостатқа орналастырады, оның қыздыру температурасын өзгертеді жəне 
үлгілік жəне жөнделген манометрлік термометрдің көрсеткіштерін 
салыстыру арқылы жылу жүйесінің герметикалығын анықтайды. Егер 
манометрлік термометрдің негізгі қателігі оның дəлдік класы шегінде болса, 
онда жылу жүйесі герметикалық тығыздалады.

Герметикалылығы бұзылған жер азотты жылу жүйесіне капилляр 
тармағы арқылы берумен анықталады, бұл үшін азот қысымы 1,5 - 3,0 МПа 
(15 - 30 кгс/см3) аралығында редуктормен біртіндеп жоғарылатады, 
капилляры бар термоцилиндр суы бар ыдысқа батырылады, ал көрсететін 
құралдың серіппесін - керосин немесе бензин құйылған ыдысқа батырады. 
Сұйықтықтың бетіне көтерілген азот көпіршіктері датчиктің 
герметикалылығының бұзылуын көрсетеді. Термоцилиндрдегі зақымдану 
орны М45 дəнекерімен дəнекерлеу арқылы қалпына келтіріледі; егер 
капиллярдың тығыздығы болмаса, зақымдалған аймақ кесіліп, диаметрі 2-3
мм болатын мыс түтігі капиллярға орнатылады жəне оны PSr -45 типті 
дəнекермен дəнекерлейді. Содан кейін жылу жүйесі құрылғының паспорттық 
деректері бойынша толтырғышпен (газ, сұйықтық немесе конденсат) 
толтырылады.

Жылу жүйесіндегі қысым үлгілік манометр көмегімен бақыланады. 
Жүйе толтырылғандағы қысымның мөлшері бастапқы қысым деп аталады. 
Бастапқы қысымның мəні құралдың төлқұжатына сəйкес анықталады жəне 
манометрлік құралдың өлшеу диапазонына жəне серіппенің сипаттамаларына 
байланысты болады. Газ термометрлері үшін бастапқы қысым 1,0 - 3,4 МПа 
(9,8 - 34,4 кгс/см3) құрайды. Кинематикалық байланыстардағы ақаулар мен 
сəтсіздіктер өлшеу механизмі элементтерінің үйкелісі, ластануы жəне 
коррозиясы күшейген кезде, сонымен қатар кинематикалық звенолардың 
нашар байланыстарында орын алады.

Ақаулар болған жағдайда элементтерді тексеру қажет, өлшеу 
механизмінің қауырсынымен жəне серіппемен түйіспелеріндегі үйкелісті 
тексеру қажет. Егер механизмнің күшейтілген үйкелісі мен ластануы 
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табылса, оны бөлшектейді, тазалайды жəне бензинмен жуады. Егер 
манометрлік термометрді жөндеуден кейін тексеру кезінде көрсеткіштер мен 
нақты температура арасында сəйкессіздік табылса. онда 0°C температурада 
жылу лампасын орнатқан кезде құрылғының көрсеткісінің «нөлдік» күйін 
түзету қажет. 

Сигнал беру құрылғыларының істен шығуы, əдетте, құрылғы дұрыс 
қолданылмаған кезде, дірілдің жоғарылауы жағдайында, түйіспелік 
құрылғылары арқылы ең жоғары рұқсат етілген токтың шамадан асып кеткен 
кезінде пайда болады. Бұл түйіспелік топтардың ұшқынының жоғарылауына, 
түйіспелердің «жабысуына», сондай-ақ оларды қыздыруға əкеледі. Сигнал 
беру құрылғыларының түйіспелерін бензин мен өндірістік спиртке 
батырылған шаш щеткасымен тазалау қажет. Түйіспелердің бетіндегі күміс 
жағындысын бүлдірмеу үшін оларды ұсақ түйіршікті тегістеу қағаздарымен 
ысқылауға қатаң тыйым салынады. Диаграммалық құрылғының жетек 
механизмінің ақауларына мыналар жатады: диаграмма жүрісінің рұқсат 
етілген нормадан асып кетуі, жетек механизмінің жүйелі істен шығуы.

Термопаралар мен кедергі термометрлерінің негізгі ақауларына 
келесілер жатады:

-сезімтал элементтердің сынуы, 
-корпусқа элементтердің қысқа тұйықталуы, 
-кедергілік термометрінің орамаралық қысқа тұйықталуы, 
-оқшаулау кедергісінің төмендеуі, 
-қорғаныс жеңінің зақымдануы. 
Кедергі термометрі мен термопараның орамасының оқшаулау кедергісі 

500 В-та M1101 типті мегомметрмен өлшенеді. Ораманың тұтастығын жəне 
термометрдің кедергілік мəндерін МВУ-49 типті зертханалық көпір, МО 
көпірі моделі анықтайды. Калибрлеу деректерімен салыстырғанда кедергі 
мəнінің төмендеуінің себебі датчик орамының қысқа тұйықталуы немесе 
қысқыш блок арқылы токтың ағып кетуі болуы мүмкін. Егер кедергі 
термометрінің орамасы үзілсе, оларды сол калибрлеудің жаңа сезімтал 
элементтерімен ауыстырады, ал егер олар жоқ болса, термометрлерді 
жөндейді.

Мыс кедергілік термометрлерін жөндеу. Жөндеу сезімтал элементті 
дайындаудан (орамнан) тұрады. Ол үшін біркелкі қадаммен алдын ала 
дайындалған диаметрі 0,1 мм ПЭШО немесе ПЭС маркалы мыс сымы 
алынады, əрбəр қабаты бакелитті немесе глифталды лакпен жабылады. 
Кептіруден кейін кедергілі термопаралардың тұрақты сипаттамасын алу үшін 
элемент тозудан өтеді, оны 150°С температурада 6 сағат бойы ұстайды. 
Салқындағаннан кейін термометр сипаттамалары тексеріледі, реттеледі жəне 
калибрленген мəліметтермен салыстырылады. Термометрді жинамас бұрын, 
қысқыштардың ұштары сезімтал элементтің ұштарына ПОС-60 дəнекерімен 
дəнекерленеді.

Платиналы кедергілік термометрлерді жөндеу. Платиналы 
кедергілік термометрлерді жөндеу. Жөндеу кезінде сезімтал элементті 
слюда төсеніштерінен, белдік таспадан жəне жақтаудан ажыратып, 
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бөлшектейді. Үзілген ақауды платина сымын электр доғасымен немесе 20 -
24 В айнымалы токпен натрий хлоридінің ерітіндісінде дəнекерлеу арқылы 
қалпына келтіреді.

Элементтің орамдық қысқа тұйықталуында ойықтары бар зақымдалған 
слюда пластинкасы ауыстырылады немесе қысқа тұйықталған орамдар слюда 
плитасындағы сəйкес ойықтарға орналастырылады. Термометрдің кедергісін 
калибрлеу қисықтарымен салыстырып тексеру, реттеу жəне салыстыру MВУ-
49 немесе MO типті кедергі көпірлерінің көмегімен жүзеге асырылады. 
Жөнделген жəне жиналған термометрлердің оқшаулау кедергісі 
мегомметрмен өлшенеді, кернеу корпусқа беріледі жəне қысқа тұйықталған 
термометр сымдарына беріледі. Оқшаулау кедергісінің мəні кедергілік 
термометрлердің түрлеріне байланысты 1-10 Мом аралығында болады.

Жұмыстың үзілістері мен тұрақсыздығы жағдайында термопараларды 
жөндеу термоэлектродтарды тексеру жəне бөлшектеу тұрады, 4.31-суретте 
термопаралы манометрлік термометрдің жалпы көрінісі берілген. 
Термопараның ақаулары табылған соң, термопаралар қалпына келтіріледі. 
Үзіктер орны дəнекерленеді. Термопараның жұмыстық ұшын дəнекерлеу 
диаметрі 5-8 мм болатын графитті электродтардың арасындағы электр доғасы 
көмегімен электродтардың ұштарын бұрау арқылы жүзеге асырылады.
ХА, ХК типті термопаралардың электродтарының сынуын доғалық 
дəнекерлеу арқылы қалпына келтіруге болады. 

4.31-сурет Термопаралы манометрлік термометрдің жалпы көрінісі

Ол үшін термоэлектродтың сынған бөліктері графиттік электрод 
арқылы төмендетуші трансформатордың екінші реттік орамына қосылады, 
яғни графитті термоэлектродтың бөліктеріне тигізгенде доға пайда болады 
да, бөлшектер дəнекерленеді.
ХА, ХК типті термопараларды дəнекерлеу кезінде ағын ретінде бұрғы 
қолданылады, оны дəнекерлегеннен кейін суда тез салқындату арқылы алып 
тастайды. Асыл металдардан жасалған термопараны жөндеу кезінде ол 
күйдіруге, тазартуға жəне электродтардың біртектілігін тексеруге 
жатқызады. Күйдіру процесі электр тогымен 1300°C температураға дейін 1 
сағат бойы қыздыру арқылы жүзеге асырылады, содан соң бұрғы көмегімен 
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электродтарды оксидтерден тазартады. Электродтардың термоэлектрлік 
қасиеттерінің біртектілігі термопараның бос ұштарына қосылған 
милливольтметрмен тексеріледі. Содан кейін термоэлектрод муфельді пешке 
орналастырылады. Электродты пеш арқылы баяу жылжытқанда, термо 
электр қозғаушы күші өлшенеді. Егер термоЭҚК терможұптың рұқсат 
етілген қателігінің жартысынан асып кетсе, онда бұл қыздырылған аумақта 
біртектілік болмағаны жəне оны ауыстыру қажет болады.

Қысымды өлшейтін құралдарды жөндеу. Жөндеуді келесі кезекпен 
жүргізу ұсынылады: 

- құралды ашу, 
- кинематикалық элементтерді шаңнан құрғақ сығылған ауамен немесе 

резеңке лампамен үрлеу;
- ақаулы элементтерді анықтау жəне ауыстыру; 
- құрал бөлшектерін сенімді түрде бекіту; 
- мембраналық қораптың тығыздығын тексеру. 
- қарама-қарсы серіппелерді тексеру; 
- түзеткішті пайдаланып, құралдың жебесін корректордың көмегімен 

нөлдік көрсеткішке орнату.
Егер жебе шкаланың шекті мəніне қойылмаған болса, онда тартқышты 

иінді біліктің келесі саңылауына жылжыту қажет. Жөндеуден кейін 
құралдың қателігі мен вариациясы анықталады. Нұсқаулықтың стандарттары 
мен талаптарына сəйкес келетін құралдар əрі қарай пайдалануға рұқсат 
етіледі. Өздігінен жазылатын манометрлердегі, датчиктердегі, MS, DMPK, 
RL, DRD типті екіншіреттік құралдардағы сильфонды сезімтал элементтер 
жұмыс кезінде айтарлықтай ауыспалы жүктемелерге ұшырайды. Сондықтан 
мұндай құрылғылардағы негізгі ақаулар – герметикалылығы бұзылу, 
сильфонның гофралы бетінде жарықтардың пайда болуы, тозу жəне 
серпімділіктің жоғалуы. Егер мұндай ақаулар табылса, ақаулы сильфондарды 
ауыстыру қажет болады.

Серіппелі құралдарды жөндеу. Серіппелі құрылғылардың негізгі 
ақаулары - бұл беріліс механизмі бөлшектерінің тозуы, серіппелердің тозуы, 
олардағы қалдық деформациялардың пайда болуы, қосылыстық жерлердегі 
саңылаудың ұлғаюы, корпустың, əйнектің ақаулары жəне т.б. Жөндеу 
алдында құрылғы бөлшектеліп, кинематикалық блок пен құбырлы серіппе 
тексеріледі. 4-тісті секторда жұмысты қатайту жəне тістердің тозу іздері 
болмауы тиіс, ал сектор тақтасының өзінде деформация белгілері болмауы 
тиіс. 4 сектордың тістері тозған кезде оны ауыстыруы тиіс жəне металл 
тақтада арнайы ағаш балғамен сектор тақтасының деформациясын жою тиіс. 
3 катушка серіппесі катушкаларға тигізбестен дұрыс пішінге ие болуы тиіс. 
Серіппені пинцетпен бинокулярлы бес есе үлкейткіштің көмегімен 
басқарады. Май іздерінің жоқтығын тексеру үшін құрылғының жұмыс 
қуысына 5-10 см3 спирт енгізіледі. Құрал бірнеше рет шайқалады, содан кейін 
оның ішіндегісі таза ақ қағаздың бетіне құйылады. Егер спирт құрғағаннан 
кейін қағазда май дақтары болмаса, онда құралдың беткі қабаты майсыз 
болады.
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Жөндеуден кейін манометрлерді тексеру үшін 0,05 жəне 0,2 дəлдік 
кластарымен МП-60, МП-600 типтегі жүкпоршеньді манометрлер 
қолданылады. МП типтегі жүкпоршеньді манометрлердің маховик айналған 
кезде бұрандалы штангамен бірге қозғалатын поршені бар бұрандалы пресс 
корпусы болады. 4.32 суретте МП типтегі жүкпоршеньді манометрдің жалпы 
көрінісі көрсетілген.

Пластиналы жəне калибрленген жүктері бар калибрленген шток 
маховиктің айналуы кезінде пресске құйылған трансформатор майының 
қысымының есебінен жүкпоршеньді бағанға қатысты қозғалады. 

4.32-сурет. МП типті жүкпоршеньді манометр

Трансформатор майы ашық вентильдегі воронкаға құйылады, 
поршеньді сол жақ шеткі күйге келтіреді, ал инелі клапандар жабулы болады. 
Воронкаға престен майдың толып кетуі пайда болған кезде вентиль 
жабылады - пресстеу екі режимде жұмыс істеуге дайындалады: 
манометрлерді стандартты манометр көрсеткіштерімен салыстыру арқылы 
тексеру; калибрлі жүктердіің салмағын пайдаланып манометрлерді тексеру.

Бірінші режимге сəйкес, таңдауда калибрленген жəне үлгілік 
манометрлер орнатылады, клапандар ашылады жəне трансформатор 
майының қысымы манометр шкаласының тексерілген белгілеріне сəйкес 
маховикті айналдыру арқылы жасалады. Екінші режим бойынша 50, 100, 500 
кПа-дан кейін престе қысым жасауға мүмкіндік беретін калибрлеу жүктері 
қолданылады. Калибрленген манометр таңдауда орнатылған, инелі клапандар 
ашылады. Поршеньді маховик қозғалтады, осылайша ол бағаннан оның 
ұзындығының үштен біріне шығады. Бастапқы қысымды 100 кПа тəрелкелі 
поршень жасайды. Шкаладағы калибрленген белгілерге сəйкес кейінгі 
қысымды жасау үшін сəйкес калибрлеу жүктері орнатылады.

Тексерілетін құрылғының көрсеткіштерін санау кезінде поршеньді 
үйкелуінен болатын қателіктерді жоюға арналған тəрелке 30-50 айн/мин 
жиілікте айналуы тиіс. Өлшеу қателігі тексеріліп жатқан манометрдің 
көрсеткіштері мен пресс шығаратын қысым арасындағы айырмашылықпен 
анықталады. Өздігінен жазатын манометрлерді көп бұрандалы құбырлы 
серіппемен жинау жəне реттеу кезінде келесі талаптар сақталуы тиіс: 

- құрылғының кірісіне қысым болмаған кезде, байланыстырушы 
штанга көлденең күйде болуы керек; 
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- байланыстырушы шыбық берілген позициядан ауытқыған кезде, оны 
штанга ұшын қабылдау тетігінің тесіктерінің біріне қайта орналастыру 
арқылы реттейді; 

- көп айналымды құбырлы серіппенің осьтік саңылауы 0,25 - 0,5 мм 
аралығында орнатылуы керек. 

Жөндеу кезінде серіппелі манометрдің секторлық беру механизмі тісті 
берілістердің бүкіл ұзындығы бойымен бірқалыпты қозғалуы үшін, сондай-ақ 
сектор мен беріліс осьтерінің параллельдігі үшін реттеледі.

24 сағаттық жұмыс режиміндегі сұлбаның жетек механизмдерінің 
қателігі сағат механизмдері үшін + 3-5мин, синхронды электр 
қозғалтқыштары үшін + 15 мин аспауы керек.

Шығын өлшеу құралын жөндеу. Тұрақты дифференциалды шығын 
өлшеу құралдарын жөндеу - PC, РИ, РМ типтерінің ротаметрлері –
қосылыстардың  герметикалылығын тексеруден, қалқыма (поплавок) мен 
ротаметрдің əйнегін тазалаудан тұрады (4.33-сурет).

Қалқымалар мен жарықтары бар əйнектер жаңасына ауыстырылады. 
Жөндеуден кейін құрылғының шығындық сипаттамалары анықталып, оның 
паспорты жасалады. Айнымалы дифференциалды шығын өлшегіштерді 
датчик-екіншіреттік құрал жиынтығымен жөндейді. 

Шығын өлшегіштердің негізгі ақаулары: 
- дифференциалды манометрдің плюсі немесе минусына сəйкес 

тығыздығының болмауына байланысты құрылғының төмен немесе шамадан 
тыс көрсетуі; 

- дифференциалды манометрдегі дифференциалды өзгерту кезінде 
құрылғының сезімталдығының толық болмауы; 

- электронды құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі; 
- дифференциалды манометр- екінші реттік құрылғы кешенін реттеуден 

болатын шығынды өлшеу кезіндегі үлкен қателік. 

4.33-сурет. Айнымалы дифференциалды шығын өлшегіштер.

Тығыз еместікті жəне  мен ағып кетуді анықтауға арналған жинақ 
арнайы стендте тексеріледі. Ауаның артық қысымы берілген кезде сабындау 
арқылы плюс, минус жəне теңестіру вентильдеріндегі ағып кетулерді табады.
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Құрылғыдағы ағып кетуді табудың тиімді əдісі ГТИ, ПТИ жəне т.с.с. 
сияқты ағып кету детекторларын қолдану болып табылады. Ағып кету 
анықталған кезде клапан бездері біріктіру гайкасымен бекітіледі; егер ағып 
кету жойылмаса, без жаңа асбест-графит қаптамасымен ауыстырылады. ДМ 
типті дифференциалды манометрлердің негізгі ақаулары: 

- мембраналық блоктардан сұйықтықтың шығуы, 
- тесіктердің, қысым камераларының аспап камераларына бітелуі, 
- тоқтату клапандарының тығыздалмауы, 
- бөлгіш түтіктің ішкі тығыздығына қатысты өзектің «үйкелуі». 
Мембраналық блоктан сұйықтықтың ағуы өлшенген қысымның 

төмендеуінен құрылғының сезімталдығын жоғалтуға əкеледі. Мембраналық 
қондырғыны ауыстыру үшін келесі жұмыстарды орындау керек: 

- бекіткіштерді бұрап, индукциялық катушкамен қақпақты алып 
тасталады;

- шығуды коннектордан босатып, индукциялық катушканы алады, 
бөлгіш түтікке арналған арматураны бұрап алады;

- бөлетін түтікті алып, дифференциалды трансформатор өзегінің 
гайкасын арнайы профиль кілтімен бұрап алады;

- «+»жəне «-» бұрап алынады, импульсті құбырларды бекітуге арналған 
а, b арматурасы, датчиктің жоғарғы жəне төменгі қақпақтарының бекітетін 
болттары алып тасталады;

- корпус бөлшектенеді жəне мембраналық блок алынады.

Деңгей өлшеу құралдарын жөндеу
Қалқымалы жəне ығыстырғыш құрылғыларды жөндеу. Осы типтегі 

құрылғылардың сигнал беру құрылғыларының істен шығуы МП типті 
ажыратқыштардың дұрыс жұмыс істемеуі, оқшаулау кедергісінің төмендеуі,
сондай-ақ кабельдік жəне рычагты жүйелердегі үзіліс кезінде орын алуы 
мүмкін. Микроқосқыштардың оқшаулау кедергісі M l001 типті меггермен 
тексеріледі, ал кедергі мəні кемінде 1 МОм болуы тиіс. Ажыратқыш 
құрылғысы бар жəне коррозия белгілері бар микроажыратқыштарды 
ауыстыру қажет. 

Кабельдік жəне рычагты жүйелердің ақаулары кабельдерді немесе 
рычагтарды ауыстыру арқылы жойылады; сигнал беру құрылғыларының 
диапазонын орнатқаннан кейін блоктар, рычагтар, кабельдер жəне тоқтау 
аялдамалары УС немесе ЦИАТИМ майларымен майланады. УДУ - 5 типті 
деңгей өлшеуіште өлшеуіш таспаның қосылуын тексеру механизмі бар. Ол 
перфорацияланған лентаның өлшеу шкивімен қосылуын тексеру арқылы, 
сонымен қатар таспаның үзілуін жəне оның кептелуін анықтап, құрылғының 
жұмысын басқаруға мүмкіндік береді. Егер жетек механизмінің тұтқасы 
бұрылған кезде қалтқыны көтеру күші анықталса жəне санау механизмі 
көрсеткіштерінің өзгеруімен санау механизмі айналса, онда жетек белдеуі 
жақсы тəртіпте болады.

Таспаны тарту перфораторынан ажырату жетекті көтерген кезде 
күштің болмауымен жəне тексеру механизмі бұрылған кезде көрсеткіштер 
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өзгерісінің болмауымен анықталады. УДУ-5 құрылғысы басқарылатын 
сұйықтықпен толтырылған жұмыс контейнерінде (резервуар) реттеледі. 
Сұйықтық деңгейі алдымен кез-келген ұзындық өлшемін пайдаланып 
өлшенеді, содан кейін белгілі бір өлшем белгісі орнатылады. Бұл əрекет 
барабаннан құлып гайкасын шығарған кезде орындалады, санауды 
орнатқаннан кейін гайканы қайтадан қатайту керек.

Құрылғыны қолданар алдында бұрмалау қондырғысына құрғақ 
трансформатор майы құйылады, оның деңгейі өлшеуіш таяқшасы бар арнайы 
біріктірілген тығынмен басқарылады. Аспаптың жұмысындағы ақаулар, 
ереже бойынша, қыс мезгілінде өлшеуіш таспалы шкивтердің кептелуіне, 
ылғалдың іздері бар сапасыз майдың əсерінен қашықтағы қондырғыда 
мұзданудың пайда болуына байланысты болады. Деңгеймен басқарылатын 
бірқатар нысандар (цистерналар, дымқыл газ ұстағыштар, бактар) жылыту -
бу немесе ыстық сумен жабдықталады. 

УДУ-5 типті құрылғылардың мұндай жұмыс шарттары ең қиын болып 
саналады: токты ажырататын сақинада, щеткада конденсат пайда болады, 
элементтерді тот басады. Құрылғының жұмысқа қабілеттілігін сақтау үшін 
жүйелі түрде айына бір рет құралды тазалап, қалпына келтірілген майды 
ауыстырып отыру қажет. УБ-П типті пневматикалық шығыс деңгейінің 
өлшеуішінің істен шығу себептері импульс беру желілерінің тығыздығын 
бұзу, құрылғының төмен беру қысымы, демпфер жұмысындағы ақаулар, 
пневматикалық реленің бітелуі жəне т.б. Құрылғының шығатын 
пневматикалық сигналының болмауы пневматикалық реле дроссельі 
бітелгенде немесе электр желісі үзілгенде немесе бітелгенде көрінеді. 
Жеткізу желісінің тығыз еместігі қосылыстарды «сабынмен» сүрту əдісімен 
немесе пневматикалық берумен тексеріледі. Пневмореле дросселінің бітелуін 
арнайы инемен тазалайды немесе дроссельді ауыстыру арқылы қалпына 
келтіреді.

Аспаптағы артық бағаланған пневматикалық шығыс сигналы 
пневматикалық релелік саптама бітелген кезде пайда болады, ол тазалау 
арқылы жойылады. Құралдың ең маңызды ақаулығы - тұрақсыз шығыс 
сигналы. Ол бірқатар себептерге байланысты пайда болуы мүмкін: демпфер-
демпферді ысқылау, өлшеу блогын конвертермен бекітудің механикалық 
қопсытуы, өлшеу қондырғысы мен түрлендіргіштегі бұрандалы 
қосылыстардың босатылуы, сондай-ақ түрлендіргіш рычагтарының таспа
тіректерін орнатудың бұзылуы. 

Басында пневматикалық түрлендіргіш зерттеліп, қосылыстардың əлсіз 
жерлері анықталады. Содан кейін Т-тəрізді өлшеу бірлігі жиынтығын 
бекітуге арналған болттар мен гайкаларды, сондай-ақ бұрандалы 
пневматикалық қосылыстардағы біріктіру гайкалары қатайтылады. 
Сұйықтықты ысқылау поршень мен демпфер тостағаны арасындағы 
саңылаумен анықталады. Поршеннің орны əйнектің генератрицасы бойынша 
саңылау тең болатындай етіп реттеледі. Бұл жағдайда тұрақты кіріс 
қысымында жəне машинаны бір айналымға айналдырғанда шығыс сигналы 
тұрақты мəнге ие болуы керек.
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Сыйымдылық деңгейін өлшеуіштерді жөндеу және реттеу. Бұл 
құралдардың негізгі ақаулары электрмен қоректендіру блогының, жоғары 
жиілікті генератордың, сондай-ақ электр тізбегінің басқа элементтерінің 
істен шығуы болып табылады. Сұлбаны техникалық құжаттамаға, тізбек 
элементтерінің номиналды мəндеріне жəне т.б. сəйкес жөндейді.

ЭИУ-2 деңгей өлшегішінің өнімділігін тексеру жəне реттеу жұмыс 
нысанында толтырылған бақыланатын деңгеймен жүзеге асырылады. Деңгей 
төменгі белгіге дейін төгілгенде, конденсаторды айналдыру арқылы M32 
екіншіреттік құралдың немесе KСП потенциометрінің жебесі нөлдік белгіге 
қойылады. Деңгей толығымен толтырылған кезде, көрсетуші құралдың 
жебесі айнымалы резисторының осін айналдыру арқылы шкаланың 
максимумына келтіріледі. Датчик сыйымдылығының өзгеру диапазонына 
байланысты ЭИУ-2 құрылғысында 0-300, 0-600, 0-1200 пФ үш диапазон 
болады. 

Өлшеу диапазонының өзгеруі перемычканы ауыстырып-қосу əдісімен 
жүргізіледі. Электрондық блок сенсорға радиожиілік кабелімен қосылады. 
Құрылғының көрсеткіштерінің дұрыстығын мезгіл-мезгіл тексеру үшін 200-
300 пФ (датчик эквиваленті) шегінде басқару датчигі болуы керек. Датчик 
ажыратылған кезде, бұл эквивалент радиожиілікті кабелге жəне жерге 
қосылады жəне құралдардың көрсеткіштері жазылады. Осы əдісті тексеріп, 
көрсеткіштердің сəйкессіздігін анықтаған резистордың тұтқасымен 
бекітілген эталондық көрсеткішті орнатады. Жоғары жиілікті генератор 
сигналын қалыптастыру болмаған жағдайда L-C контурын тексеру 
орындалады, транзистор істен шыққан жағдайда, оны тізбектен ауыстырады.

МЭСУ жəне ЭСУ типті сыйымдылықты деңгей өлшегіштерде ең көп 
кездесетін ақаулар: 

1. Жоғары жиілікті генератордың істен шығуы - басқарылатын ортаға 
датчик электродын тигізгенде «Деңгей» шамы жанбайды жəне реле қайта 
ауысып-қайта қосылмайды. 6Н16Б генераторының істен шыққан шамын 
ауыстыру керек. 

2. Р1 релесінің ақаулығы келесідегідей анықталады: а) үнемі жанып 
тұратын «Деңгей» шамы бойынша - бұл тазалау мен келтіруді қажет ететін 
реле түйіспелері «жабысқанда» болады; б) бақыланатын орта датчик 
электродына тигенде «Деңгей» шамының іске қосылмауымен. 

Бұл жағдайда релнің түйіспелік топтарын тексеру жəне тазалау қажет, 
ал бірнеше рет істен шыққан жағдайда реле  ауыстырылады. 

3. Датчиктің оқшаулау кедергісі 50 МОм-ден төмендегенде, «Деңгей» 
шамы үнемі жанып тұрады. Датчикті тазалап, кептіріп, оны ауыстыру қажет.

Газ және сұйық анализаторларды жөндеу
Газдар мен сұйықтықтардың автоматты анализаторлары күрделі 

құралдар болып табылады, оларды жөндеу жоғары білікті мамандардың 
басшылығымен жүзеге асырылады. Анализатордың ақауларының негізгі 
типтік себептері: 
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- өлшенетін газдардың рұқсат етілген концентрациясының асып кетуі, 
сенсорға зиянды компоненттердің шамадан тыс түсуі, газды дайындау 
қондырғыларының дұрыс жұмыс істемеуі; 

- екіншіреттік тіркеуші электронды құралдың жұмыс істемеуі; 
электрмен жабдықтау сұлбаларының дұрыс жұмыс істемеуі; 

- электронды блоктың датчигі мен сұлбасының дұрыс жұмыс істемеуі.
Қуат көздерінде, электронды қондырғыларда жəне датчиктерде 

ақаулықтарды анықтаған кезде ампер-вольт-омметрлер Ц-435, Ц-4315, 
цифрлық вольтметрлер мен осциллографтар қолданылады, бұл зауыттық 
нұсқаулар жəне сұлбалардағы кедергілер мен кернеулердің карталарына 
сəйкес ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Жөнделген құрылғының жұмысқа қабілеттілігі датчик қабылдайтын 
камераның сыналған газ қоспаларына тексерілгеннен кейін тексеріледі.

Егер газ анализаторының көрсеткіштері басқарылатын газ қоспасының 
деректерінен өзгеше болса, онда құралдың көрсеткіштері басқарылатын газ 
қоспасының паспорттық мəліметтеріне сəйкес келгенше қабылдағыштың 
резисторымен сезімталдығын реттеу қажет. Газ анализаторы құралдың 
жұмыс масштабының 20-30% жəне 60-80% сəйкес екі бақылау қоспаларымен 
тексеріледі. 

ТП, МН, ТХГ типтегі газ анализаторлары үшін фазалық кернеуді, 
қоректендіру блогын жəне екінші реттік құралды қатаң сақтау қажет. Егер 
қоректену кернеуінің фазалары əр түрлі болса, онда газ анализаторын 
орнатуға жəне реттеуге болмайды, ал екіншіреттік құралдың жебесі 
экстремалды позициялардың біріне өтеді. Фазировканың дұрыстығын 
айнымалы вольтметрмен немесе Ц-56, Ц-4312 жəне т.б типті аралас құралмен 
тексереді.

ТП, ТХГ жəне ОА типті газ анализаторларын жөндеу жəне тексеру 
негізінен MН құралын жөндеуге ұқсас жəне тек құрылғылардың датчиктері 
мен электр тізбектерінің құрылымына қатысты өзгерістермен ерекшеленеді. 
КИВГ, «Байкал», «Кулон» типті ылғалдық микроконцентрациясын 
кулонометрикалық өлшегіштерінің жəне А3-4, А3-5 типті ауа мен газ 
шаңдылығы анализаторларының электрлік сұлбасының күрделілігіне 
байланысты жөндеу қарастырылмайды. Мұндай құрылғылардың негізгі 
ақаулары - датчиктердің газ тізбектеріндегі ағып кетулер, олар бір шыны 
корпуста орналасқан сезімтал элементтердің нашар бекітілуімен туындауы 
мүмкін. Газ тізбегінің тығыздығы құрылғының газ тізбегіне муфтасы бар 0-
0,4 МПа өлшеу диапазоны бар үлгілік манометр көмегімен тексеріледі. 

Газ сұлбасының герметикалығы құралдың шығысы бітелген құралдың 
газдық сұлбасына жалғанған өлшеу диапазоны 0-0,4 МПа болатын үлгілік 
манометр көмегімен тексеріледі. Газдардағы ылғал өлшегіштердегі ағып 
кетулерді жоюмен байланысты жұмыстар өте ауыр жəне жоғары өндірістік 
дағдыларды жəне құралдар мен автоматика жабдықтарын жөндеушілерден 
газдық сұлбаның барлық элементтерін білуді талап етеді. Газ анализаторлары 
үш нүктеде – шкаланың басы, ортасы мен соңынан тексеріледі. Көрсетілген 
газ қоспалары газ анализаторының газ жолы арқылы жеткізіледі, ал қажетті 
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паспорттық газ шығыны құрылғының газ контурына орнатылған РС-ЗА типті 
ротаметрімен бақыланады жəне реттеледі. Егер 3 минут ішінде газ қоспасын 
датчик арқылы үрлегеннен кейін құрылғының көрсеткіштері газ қоспасының 
паспорттық мəндерінен өзгеше болса, онда көрсеткіштерді газ анализаторына 
арналған зауыттық нұсқаулыққа сəйкес түзету қажет. 

МН-5130 типті газ анализаторын реттеу. MH-5130 типті құрылғыда 
(4.34-сурет) құрылғының «нөлін» тексеру үшін қабылдағышқа магниттік 
шунт орнатылады, оның тұтқасы магниттік жүйенің жоғарғы жағынан 
шығарылады. Газ анализаторының «нөлін» тексеру үшін шунт тұтқасын 
сағат тіліне қарсы бұрап, магниттік шунт соңына дейін түсіріледі. Шунт 
түсірілгенде магнит полюстері жабылады, сезімтал элементтердің үстіндегі 
магнит өрісі «сөндіріледі», нəтижесінде талданатын газ ағынында магнит 
өрісінің оттегімен өзара əрекеттесуі болмайды.

4.34-сурет. МН-5130 типті газоанализатор.

Сондықтан жазу құрылғысының жебесі құралдың масштабының 
басына сəйкес келетін шкаланың қызыл белгісіне қойылуы керек. Егер 
құралдың жебесі «нөлге» қойылмаған болса, нөлдік реостаттың тіреуіш 
қысқышының гайкасын босатып, құралдың «нөлін» орнатады. «Нөлді» 
тексергеннен кейін оның тұтқасын сағат тілімен тоқтағанша айналдыру 
арқылы магниттік шунтты көтеру қажет. 0 - 2 1, 15 - 3 0, 20 - 80% оттегі бар 
МП типті оттегі газ анализаторларының жұмыс қабілетін анықтау үшін 
калибрлеу газ қоспасы ретінде ауаны пайдалануға болады, өйткені оның 
құрамында 20,8 - 21,0% оттегі бар.

Егер ауа ағыны құрылғының газдық сұлба арқылы 42 л/сағ 
жылдамдықпен жіберілсе, онда екіншіреттік тіркеуші құрылғы 21% оттегіге
тең көрсеткіштерді жазуы тиіс. Егер MH газ анализаторын көрсетілген əдіске 
сəйкес реттеуге жəне келтіруге болмаса, қабылдағышты кернеу картасы мен 
тізбегі бойынша тексеру қажет. 

Газ анализаторының өлшеу сұлбасының байланыс желілерінің 
сымдарының кедергісін ескеріп, əр сымға  2,5 Ом есебімен градуирлейді. МН 
газ анализаторлары үшін KСM-2 типті электронды жазба құралының 
жұмысқа жарамдылығын тексеру датчик ажыратылған жағдайда жүзеге 
асырылады. Ол үшін сыналған құралдан басқа, 30 кОм номиналды Р-33 типті 
екі кедергілік қорапты қамтитын сұлба құрастырылады. Сынау əдісі R3 жəне 
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R4 қорабының кедергілік мəнін 1 Ом сайын өзгертуден тұрады, осылайша 
олардың мəндерінің қосындысы тұрақты болып қалады, яғни 95 Ом-ға тең: 
R3 + R4 = 95 Ом. Бұл жағдайда тексерілген электронды құралдың 
көрсеткіштері жазылады. Жөнделген құрал үшін R3, R4 кедергілерін бір 
уақытта 1 Ом-ға өзгерткенде құрал шкаласының көрсетуі шкаланың басы мен 
соңы мəндерінің айырмашылығынан 0,8 - 1% -ға өзгеруі тиіс.

Бақылау сұрақтары
1. Бақылау-өлшеуіш құралдары мен автоматика жабдықтарын жөндеу 

бөлімінің құрамына қандай бөлімдер кіреді? 
2. Құрылғыларды бөлшектеу жəне жинау үшін қандай құралдарды 
қолдану тиіс? 
3. Жөндеу жұмыстары үшін қандай құжаттар толтырылады?
4.  Серіппелі құралдардың негізгі ақаулары қандай?
5. Кедергілік термометрі мен термопараның орамасының оқшаулау 

кедергісін қандай өлшеу құралы өлшейді?
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5. БӨЛІМ. РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ

Заманауи қолданбалы ғылымның жетекші бағыттарының бірі -
өмірдің өндірістік саласын да, күнделікті өмірді де жеңілдете алатын 
автоматты машиналарды жасау жəне енгізумен айналысатын 
робототехника.

Робототехника бүгінде айтарлықтай дамыған сала: көптеген 
роботтар əртүрлі кəсіпорындарда жұмыстарды орындайды, ғарыш 
кеңістігін немесе су асты тереңдігін зерттеу интеллект деңгейі жоғары су 
астындағы немесе ұшатын көлік құралдарының роботты 
манипуляторларын пайдаланбай аяқталмайды.

Робототехника сапалы басқа ақпараттық ортадағы жоғары 
технологиялардың арқасында дамып келеді, оның жұмыс істеуі үшін 
робототехника саласындағы мамандарды даярлау, қосымша білім беру, 
барлық білім деңгейлерінің қатысушыларын қайта даярлау процестері 
арқылы жұмыс жасау қажет.

5.1. Роботтарды анықтау

Робототехника бұл машина жасау, материалтану, сенсорлар жасау, 
өндіріс технологиялары мен алдыңғы қатарлы алгоритмдердің үнемі 
жетістіктерін қолданатын заманауи ғылым. Робототехниканы зерттеу 
əуесқой немесе кəсіпқойларға робототехника жобаларын қызметтің түрлі 
салаларында қолдануда жаңа мүмкіндіктер ашады. Роботтарды 
практикалық қолдану робототехниканың дамуын ынталандырады жəне 
басқа салалардағы жетістіктер процесін қозғалысқа келтіреді

Бүгінгі күні роботтар пайдалы қазбаларды өндіреді, компоненттерді 
машиналарға жинайды. Жақын арада өздігінен басқарылатын машиналар, 
үй жұмыстарын орындауға жəне белгілі бір талаптарға сай 
мамандандырылған жабдықтарды жинауға арналған роботтандырылған 
құрылғылар пайда болады.

Робот - бұл келесі компоненттерді қамтитын мехатроникалық 
құрылғы:

1. Датчиктер
2. Серво
3. Басқару жүйесі
4. Тапқырлық немесе автономия
ISO 8373: 2012 халықаралық стандарты роботты екі немесе одан да 

көп осьтерде бағдарламаланған, белгілі бір автономиялы, жұмыс 
ортасында қозғалатын жəне көзделген міндеттерді орындайтын жетек 
механизмі ретінде анықтайды.

Роботтың не екенін жақсы түсіну үшін функционалды анықтама 
берілген (SТА анықтамасы, 5.1-сурет): робот өзінің іс-əрекетін 
орындайтын жəне бір уақытта үш шартты орындайтын кез-келген 
құрылғы (механизм) бола алады.

  

 



195

5.1-сурет. STA анықтамасы

1. SENSE: сенсорлардың көмегімен қоршаған əлемді қабылдау. 
Мұндай датчиктер микрофондар, камералар (электр магниттік спектрдің 
барлық аймақтары), əр түрлі электромеханикалық датчиктер жəне т.б.

2. THINK: көзделген əрекеттерді орындау үшін қоршаған физикалық 
əлемді түсіну жəне мінез-құлық үлгілерін құру.

3. ACT: физикалық əлемге əсер ету.

Егер жоғарыда аталған шарттардың бірі орындалмаса, онда 
құрылғы робот емес.

Мысалы, автономды көлікті робототехникаға жатқызуға болады. 
Робот-машинада сенсорлар (SENSE) бар, модельдер құрастырады, 
қоршаған əлемді түсінеді жəне шешімдер қабылдайды (THINK) жəне өз 
міндетін (ACT) (жолаушыларды немесе жүктерді тасымалдау) аяқтай 
отырып, қозғалу үшін қажетті əрекеттерді орындайды.

Мұндай робот күтпеген жағдайлардың саны үнемі туындайтын 
керемет күрделі, детерминистік емес ортада жұмыс істейді.

Зауыттағы робот қолында жұмыс моделінің (THINK) орындалуын 
қадағалайтын жəне дəнекерлеу сияқты қажетті əрекетті (ACT) 
орындайтын қарапайым сенсор (SENSE) бар (бір өлшемді лазерлік 
қашықтық өлшегіш). Бұл роботтар қатаң детерминирленген ортада 
жұмыс істейді, онда құрастырылған модель ұзақ уақыт өзгермейді.

Екінші жағынан, сыртқы əлемді қабылдай алатын (SENSE) жəне 
əрекет ете алатын (ACT), бірақ сыртқы əлемнің ешқандай моделі жоқ 
құрылғыны автоматикаға жатқызуға болады. Мысалы – кофеқайнатқыш, 
бұл  құрылғыны кеңінен қолданады.

Осы анықтамаға сүйене отырып, заманауи, дамыған 
робототехниканы интеллектуалды деп атаған дұрыс.
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5.2. Робот түрлері

Өнеркəсіптік роботтар (ӨР) өндіріс процесінде қозғалтқыш жəне 
басқару функцияларын орындауға арналған. Манипуляциялық робот -
бұл манипулятордан жəне манипулятордың атқарушы органдарының 
қажетті қозғалыстарын орнататын басқару əрекеттерін тудыратын қайта 
бағдарламаланатын басқару құрылғысынан тұратын автоматты құрылғы. 
Олар конвейерді өндіру процесін едəуір автоматтандыруға мүмкіндік 
береді, бұл өз кезегінде еңбек өнімділігін арттыруға, өндіріс шығындарын 
төмендетуге, сондай-ақ адам факторының əсерін əлсіретуге, сол арқылы 
бəсекеге қабілеттілікті арттыруға мүмкіндік береді.

Роботтар орындайтын жұмыс түріне байланысты:
1. Құю өндірісі - балқытылған материалдармен, соның ішінде 3D 

принтерлермен құюға арналған. Даму кезіндегі негізгі 
технологиялық проблема - бұл жоғары балқу температурасы. 

2. Механикалық өңдеуге арналған роботтар - кесу құралдарын, соғу, 
сондай-ақ престеу жəне штамптау арқылы механикалық əрекетті 
қолданып бұйымдарды өңдеу кезінде қолданылады.

3. Құрастыру - көп жағдайда, бұл механикалық қосылуға да, 
электронды компоненттерді дəнекерлеуге де арналған əртүрлі 
құралдарды қолданатын манипуляторлар.

4. Бояу - бояу-лак жабындысын автоматты жағу, сондай-ақ 
бұйымды кейіннен жылтырату үшін қолданылады.

5. Құрылыс - құрылысты автоматтандыруға, сондай-ақ ресурстарды 
өндіруге арналған, бұған құрылыс материалдарын жеткізуге 
арналған роботтандырылған көлік құралдары жəне əртүрлі 
объектілерді салуға арналған машиналар кіреді.

6. Толтыру жəне сұрыптау - өнімнің сапасын тексеру, сұрыптау 
жəне қаптамаға толтыру үшін қолданылады, көп жағдайда бұл 
тұтынушыларға өнімді жеткізу құралдары есептелмеген 
конвейерлердегі автоматизацияның соңғы кезеңі.

7. Көлік - бұл классқа кез-келген роботты жеткізу құралдары кіреді, 
олардың ішінде ең көп тарағаны конвейер таспалары.

8. Ауыл шаруашылығы - роботтар, оның негізгі міндеті 
ауылшаруашылық өндірісін автоматтандыру, мысалы, 
жаңбырлатқыштар, комбайндар, тракторлар жəне т.б.

Тұрмыстық роботтар - адамдарға күнделікті өмірде көмектесуге 
арналған роботтар.

Біз келесі сыныптарды бөліп көрсетеміз:
1. Көлік роботтары - жолаушылар мен жүктерді автоматты 

режимде тасымалдау үшін қолданылады.
2. Ақылды үй - интеллектуалды, роботтандырылған жүйе, оның 

басты міндеті - тіршілікті қамтамасыз ету мен қауіпсіздіктің барлық 
жүйелерін автоматтандыру жəне үйлестіру.
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3. Робот көмекшісі - иесіне физикалық жəне интеллектуалды көмек 
көрсетуге қабілетті роботтардың əмбебап сыныбы.

4. Робот үй шаруасындағы əйел - үйде күнделікті жұмысты 
орындайтын роботтар класы, оған робот-аспаздар, шаңсорғыштар, 
терезе жуғыштар, ыдыс жуғыштар, ауа тазартқыштар, автоматты 
қоректендіргіштер, бассейн тазалағыштар жəне т.б.

Әлеуметтік роботтар - қоғамдық орындарда немесе үйлерде 
адамдармен өзара əрекеттесуге жəне олармен байланысуға автономды 
немесе жартылай автономды режимге қабілетті роботтар.

1. Отбасы мүшелері роботтар - отбасымен толықтай «қосыла» 
алатын, үйдің айналасында қозғалуға, басқалармен əрекеттесе алатын 
құрылғылар.

2.Жануарлар роботтары - үй жануарларын алмастыратын 
құрылғылар олардың қимылдары мен дыбыстарын көшіре алады.

3.Ойыншық роботтар - балаларға түрлі дағдылар мен білімдерді 
үйренуге ықпал ететін ойын-сауық құралдары.

Медициналық роботтар - адамның басқаруымен медициналық 
манипуляция жасауға арналған роботтар.

1. Хирург роботтары - аурулар мен жарақаттарды хирургиялық 
емдеу үшін қолданылады, хирург рөлін орындаудан басқа, олар 
операция кезінде ассистент қызметін де орындай алады.

2. Фармацевтикалық роботтар - емделушілерге дəрілік заттарды 
өндіруге жəне таратуға қабілетті.

3. Роботты протездер - жоғалған немесе қайтымсыз зақымдалған 
дене бөліктерін жасанды робот құрылғыларымен ауыстыруға арналған.

4. Роботты трансплантациялау - зақымдалған немесе жұмыс 
істемейтін мүшелер мен тіндерді оларды тиімді ауыстыра алатын 
роботтандырылған құрылғылармен ауыстыру үшін қолданылады.

5. Медбикелік роботтар - пациенттерге күтім жасау кезінде орта 
медициналық қызметкерлерді алмастыра алады.

6. Науқастардың роботталған тренажерлері - медициналық 
мамандарды практикалық оқуға жəне дағдыларын дамытуға арналған.

7. Диагностикалық роботтар - анамнез деректері бойынша 
диагноз қоюға жəне ем тағайындауға қабілетті.

Роботтарды зерттеу - бұл əртүрлі зерттеулерді жүргізуге арналған 
құрылғылар, соның ішінде роботтарды əртүрлі функцияларды орындау 
үшін пайдалану мүмкіндігі. Оларға автоматты жəне жартылай автоматты 
көптеген құрылғылар кіреді. Пайдалану орталарында:

1. Ғарыш - ғарыштағы зерттеулер үшін қолданылады, бұларға 
əртүрлі зерттеу спутниктері кіреді.

2. Жер үсті - жер бетінде зерттеуге арналған, басқа планеталарда 
зерттеу жүргізілген жағдайда роботтар планеталық ровер деп аталады.

3.Жерасты - топырақ бетінде, немесе тікелей жер астында немесе 
үңгірлер мен гротодтарда зерттеулер жүргізе алады.

4.Теңіз - жер бетінде немесе су астында зерттеу жүргізуге арналған 
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құрылғылар.
Жауынгерлік роботтар Белгілі бір жауынгерлік тапсырмаларды 

шешу кезінде адамның функцияларын ішінара немесе толық орындайтын, 
антропоморфты (адамға ұқсас) мінез-құлыққа ие көпфункционалды 
техникалық құрылғылар. Жауынгерлік тапсырмаларды орындау кезінде 
адамды ауыстыруға, оның өмірін сақтауға, сондай-ақ оның 
мүмкіндіктеріне сəйкес келмейтін тапсырмаларды орындауға мүмкіндік 
береді. Пайдалану орталарында:

1. Әуе кемесі (ұшқышсыз) - бақылау жəне барлау, қарсыласқа 
қарсы соққыларды үйлестіру, жақын жерде сымсыз байланыс желілерін 
құру сияқты əуе миссияларын орындауға арналған.

2. Жер - бұл сыныпқа құрлықтағы ұрыс машиналары кіреді, бұл 
пилотсыз əскери машиналар, барлау жүйелері, қауіпсіздік жүйелері,
сапер роботтары, сондай-ақ толыққанды ұрыс жүйелері.

3. Теңіз - бұл сынып негізгі міндеттері барлау, эскорт, патрульдеу 
жəне миналарды іздеу болып табылатын жер үсті жəне суасты 
робототехникаларын біріктіреді.

Роботтардың қозғалу əдістері де жіктеледі:
1. Дөңгелекті режим - бұл қолданылатын дөңгелектер санына 

байланысты ішкі сыныптарға бөлуге болатын ең көп таралған 
қозғалыс режимі. Шағын (1-ден 2-ге дейін) дөңгелектерді 
пайдаланудың артықшылығы дизайнның қарапайымдылығы жəне 
керемет маневрлік болуы мүмкін, екінші жағынан, доңғалақтар 
санының артуы бетімен байланыс аймағын кеңейтеді, бұл кросс 
қабілетінің айтарлықтай жақсаруына ықпал етеді. 

2. Бақылау əдісі - көбінесе жауынгерлік роботтарда қолданылады, 
өйткені тректерді пайдалану кросс қабілетін айтарлықтай 
арттырады.

3. Жаяу жүру - аяқтың аналогтарын қозғалыс үшін қолдану 
дизайнның күрделілігін арттырады, сонымен бірге қазіргі 
заманғы технологиялар адамға жақын тұрақтылыққа қол 
жеткізбейді.

4. Әуе көлігімен саяхаттау - оған ұшқыштар деп аталатын 
зымырандар, сондай-ақ автопилотпен жабдықталған ұшақтар мен 
тікұшақтар кіреді.

5. Қалқымалы жол - қозғалыс кезінде əуе винттерін немесе жел 
күштерін қолдана отырып, судың үстінде жəне астында қозғалуға 
қабілетті, бұл əдіске ҰШҚ (ұшқышсыз амфибия), сондай-ақ 
автопилотпен жабдықталған кемелер кіреді.

Бақылау сұрақтары

1. Робот дегеніміз не?
2. Роботтың негізгі элементтері қандай?
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3. Робототехника қай жерде қолданылады?
4. Роботтарды мақсатына қарай қандай топтарға бөлуге болады?
5. Роботтардың түрлерін атап өтіңіз жəне олардың бір-бірінен 
айырмашылығы неде?

6. Роботтардың техникалық деңгейін қандай параметрлер 
анықтайды?

5.3 Роботтандырылған дизайнға арналған мамандықтар

Робототехника көптеген ғылыми жəне инженерлік пəндер туралы 
білімді қамтиды. Сондықтан, робот жасауды жоспарлау кезінде осы 
салада кейбір алғашқы білімдер қажет. Робототехникалық құрылғының 
функционалдығының көлемі мен күрделілігін қоса алғанда, бұл білім 
көлеміне əсер етеді. Мысалы, қарапайым функционалдығы бар шағын 
габаритті роботты жасау үшін робототехника туралы қарапайым білім 
жеткілікті болады, ал аяқ киімнің өлшемі бойынша робот үшін 
электроника, бағдарламалау жəне қатты механика саласындағы 
құрылғының тепе-теңдігін жүзеге асыру үшін қосымша білім қажет 
болады.

Әрине, сізге осы пəндердің бəрін білудің қажеті жоқ, бірақ 
робототехниканың негіздерін білу сізге ең жақсы роботтар жасауға 
көмектеседі жəне робототехникада жаңадан бастаушылардың 
қателіктерін болдырмайды.

Робототехника үшін ғылымның қай саласында білім қажет екенін 
белгілі.

Механика (грек тілінен механике (téchne)) - машиналар туралы 
ғылым, құрылыс машиналары өнері), материалды денелердің 
механикалық қозғалысы жəне осы кезде пайда болатын денелер 
арасындағы өзара байланыс туралы ғылым.

Робототехникада механикалық білім физикалық құбылыстарды 
түсіну үшін қажет:

•құрылымның əртүрлі бөліктері арасында күштер қалай ауысады
•ауырлық орталығы қайда
•үйкеліс
•дененің жағдайы, жылдамдығы, үдеуі
• Ньютон заңдары
• инерция
• материалдардың қасиеттері.

Механиканы білу роботты тепе-теңдікте сақтау процесін жүзеге 
асыруға көмектеседі. Механика туралы ештеңе білместен роботты 
құрастыру мүмкін болғанымен, қисайған жəне бұрылған кезде тұрақты 
болатын робот жасау механиканы білмесе мүмкін емес. Механика туралы 
білімді қолданудың тағы бір нүктесі - осьтер. Мысалы, кішігірім 
роботтарды құру кезінде дөңгелектерді қозғалтқыштың шығырына 
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тікелей бекітуге болады. Алайда, бұл үлкен роботтарға жұмыс істемейді, 
өйткені ішкі бөліктерге үлкен стресс туғызады.

Электроника (грек тілінен. Ηλεκτρόνιο «электрон») - жұмысы 
вакуумдағы, газдағы немесе қатты кристалды денелердегі зарядталған 
бөлшектердің (электрондардың) концентрациясы мен қозғалысын 
өзгертуге негізделген əр түрлі құрылғылар мен құрылғыларды құрумен 
жəне практикалық қолданумен айналысатын ғылым жəне техника саласы 
құбылыстар /

Робототехникада электроника туралы білу қажет:
• электрондық компоненттер
• аналогтық тізбектер
• сандық логика
• микроконтроллерлер.

Электроника - бұл заманауи əлемде, егер сіз толық механикалық 
робот жасауды немесе басқару үшін пневматиканы қолдануды 
жоспарламасаңыз, онсыз жасау мүмкін емес нəрсе.

Компьютерлік бағдарламалау. Компьютер құрылғысы құрылғыға 
берілген тапсырмаларды шешкен кезде орындайтын командалар тізімін 
жазу процесі болып табылады. Бағдарлама деп аталатын командалар 
тізімі өте егжей-тегжейлі болуы керек, өйткені компьютер құрылғысы 
өздігінен ойлана алмайды.

Робототехникада компьютерлік бағдарламалау туралы білім келесі 
құбылыстарды түсіну үшін қажет:

•басқару құрылымдары (реттілік, таңдау, қайталау)
•мəліметтер типтері (тұрақтылар, айнымалылар, бүтін сандар, 
нақты, жолдар т.б.

•алгоритмдер
•аппараттық басқару (регистрлерді орнату жəне оқу, үзілістер 
жəне т.б,

•логика.
Роботты жобалау үшін өлшем (салмақ), қозғалтқыш қуаты мен 

батарея арасындағы тепе-теңдікті алдын-ала бағалау қажет. Бұл үш 
элемент бір-бірімен байланысты (аккумулятордың жоғары сыйымдылығы 
роботтың салмағын арттырады жəне қуатты қозғалтқыштарды қажет 
етеді), ал «мінсіз» тепе-теңдікті табу көптеген түзетулер мен 
тəжірибелерді қажет етеді. Алдымен шығыс / массадағы ауыр 
компоненттерді сипаттау қажет (мысалы, қозғалтқыштар: айналу моменті 
/ кг; батареялар: мАч / кг) жəне ең жақсы мəнді беретін опцияны таңдау 
керек. Жеңіл материалдарды пайдалану салмақты айтарлықтай азайтады 
(мысалы, болат орнына алюминий). Жеңіл металл жақтауды жасау жəне 
пластмассадан жасалған тақталарды беттер ретінде пайдалану металл 
плиталарға қарағанда əлдеқайда жеңіл болар еді. Кішкентай роботтар 
үшін акрил оңай жұмыс істейтін жақсы материал болып табылады.

Роботты құрудың материалдарды өзіңіз таңдаудан, оларды кесуден 
жəне бұрғылаудан басқа тəсілдері бар. Мысалы, өзіңіздің бөлшектеріңізді 
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кесу жəне бұрғылау мүмкін болмаған кезде балама болып табылатын 
Lego Technic жəне Meccano көмегімен. Бұл жинақ роботтармен жұмыс 
істеуге қажетті барлық нəрселермен жабдықталған.

Автоматты жобалау жүйелері
Компьютерлік жобалау жүйелерінің маңыздылығын түсіну үшін 

өнімді əзірлеу жəне өндіру кезінде шешілетін жəне орындалатын əр түрлі 
тапсырмалар мен операцияларды зерттеу керек. Барлық осы міндеттер
бірге алынған өнімнің өмірлік циклі деп аталады. Суретте. 5 өнімдердің
өмірлік циклінің кезеңдерін жəне оларды автоматтандыру жүйелерін 
көрсетеді.

Өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінің өз мақсаттары бар. 
Сонымен қатар, өмірлік циклге қатысушылар өз мақсаттарына 
максималды тиімділікпен жетуге тырысады. Жобалау кезінде, СӨП жəне 
өндіріс кезеңінде нарықтық экономика жағдайында бəсекелестік 
жағдайында жетістікке жету үшін қажетті өнімнің сенімділік дəрежесінде 
техникалық сипаттаманың орындалуын қамтамасыз ету жəне 
материалдық жəне уақыттық шығындарды азайту қажет.

Тиімділік тек өнімнің өзіндік құнын төмендету жəне жобалау мен 
өндіріс уақытын қысқарту үшін ғана емес, сонымен қатар пайдаланудың 
қарапайымдылығын қамтамасыз ету жəне өнімнің болашақтағы 
жұмысына шығындарды азайту болып табылады. Пайдаланудың 
қарапайымдылығына қойылатын талап күрделі жабдықтар үшін ерекше 
маңызды, мысалы, авиация немесе автомобиль өнеркəсібі сияқты 
салаларда.

Күрделі өнеркəсіптік өнімдер шығаратын заманауи кəсіпорындарда 
осы мақсаттарға жету компьютерлерді қолдануға негізделген жəне 
өнімнің қасиеттері мен ілеспе процестер туралы барлық қажетті 
ақпаратты жасауға, өңдеуге жəне пайдалануға арналған 
автоматтандырылған жүйелерді (АЖ) кеңінен қолданбай мүмкін емес. 
Өнімнің өмірлік циклінің əртүрлі кезеңдерінде шешілетін міндеттердің 
ерекшелігі қолданылатын динамиктердің əртүрлілігін анықтайды. 
Өнімнің өмірлік циклінің сол немесе басқа сатысына сілтеме жасай 
отырып, AU негізгі түрлері 5.2-суретте көрсетілген.

CAE - компьютерлік инженерия (автоматтандырылған есептеулер 
жəне талдау);

CAD - компьютерлік дизайн (компьютерлік дизайн);
CAM - компьютерлік өндіріс (өндірісті автоматтандырылған 

технологиялық дайындау);
PDM - өнімнің деректерін басқару (жобаның деректерін басқару);
ERP - EnterpriseResourcePlanning (жоспарлау жəне бақылау

кəсіпорын);
MRP-2 - өндіріс (материал) талаптарын жоспарлау (өндірісті

жоспарлау);
БҒМ - Өндіріс Орындау Жүйесі (өндірістік атқару жүйесі);
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SCM - жеткізу тізбегін басқару (жеткізу тізбегін басқару);
CRM - Клиенттермен қарым-қатынас жасау басқармасы
(Клиенттермен қарым-қатынас жасау басқармасы);

SCADA - қадағалау жəне деректерді жинау (өндірістік 
процестерді қадағалау);

5.2- сурет. Өнеркəсіптік өнімдердің өмірлік циклінің кезеңдері 
жəне оларды автоматтандыру жүйелері

CNC - компьютерлік сандық басқару (компьютерлік сандық басқару);
S&SM - сату жəне қызмет көрсету менеджменті (сату жəне қызметті 
басқару);
КҚК - Бірлескен өнімнің коммерциясы (бірлескен электрондық бизнес).

Төменде оларды мақсатына қарай бөлетін дəстүрлі классификация 
келтірілген:

• өзін-өзі жобалау құралдары САД (Computer Aided Design);
• CAE (Computer Aided Engineering) инженерлік талдау құралдары;
• автоматтандырылған өндірісті дайындауға арналған құралдар

(Компьютерлік өндіріс);
• CAPP технологиялық процестерін жоспарлау құралдары (Computer 

Aided Process Planning);
• PDM (Product Document Management) құжаттарды басқару

құралдары;
• геоақпараттық жүйелер ГАЖ (GeoinformaticsSystems).
• Өз кезегінде, АЖЖ шешімдерінің барлық жиынтығында салалық 

мақсаты бойынша ажырату əдеттегідей:
□ механикалық CAD - MCAD (Механикалық компьютерлік 

дизайн);
□ Электрондық құрылғылардың АЖЖ, EDA (Electronic Design 

Automation);
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□ сəулеттік-құрылыс CAD, AEC (Сəулеттік инженерия жəне
құрылыс).

CAE өнімдері сəйкесінше жүйелерге бөлінеді:
• беріктікке есептеулер (негізінен ФЭМ көмегімен - ақырғы 

элемент əдісі);
• термиялық есептеулер;
• сұйықтықтың есептеу динамикасы (CFD, Computational Fuyid 

Dynamics);
• кинематикалық талдау;
• механикалық модельдеу (MES, Механикалық оқиғаларды 

модельдеу);
• құю жəне қалыптау процестерін модельдеу;
• электр магниттік жəне электр динамикалық есептеулер;
• оңтайландыру.

Ағымдағы АЖЖ тапсырмасының жағдайына байланысты сонымен қатар 
басқа критерийлер бойынша жіктеледі:

1) жобалау объектілерінің сорттары мен күрделілігі:
а) күрделілігі төмен объектілердің АЖЖ (компоненттер саны - 100-
ге дейін);
б) орташа өлшемді объектілерге арналған АЖЖ (100-10,000);
в) өте күрделі объектілердің АЖЖ (10000-ден астам);

2) автоматтандыру деңгейі:
а) төмен автоматтандырылған (дизайнның 25% дейін) рəсімдер 
автоматтандырылған);
б) орташа автоматтандырылған (25-50%);
в) жоғары автоматтандырылған (50-75%);

3) күрделілік деңгейі:
а) бір сатылы (бір дизайн кезеңі); ə) көп сатылы (бірнеше кезеңдер);
в) күрделі (өнімді жасаудың бүкіл процесі);

4) жоба берген құжаттардың сипаты мен саны:
а) өнімділігі төмен АЖЖ (жылына A4 форматындағы 100-10000 
жобалық құжат);
б) орташа өнімділіктің АЖЖ (10000-100000);
в) жоғары өнімділікті АЖЖ (100000 жəне одан жоғары).

АЖЖ-ді əдетте бағдарламалық жасақтама деп топтастырады.
АЖЖ бағдарламалық жасақтамасының түрлері

АЖЖ жүйелерін қамтамасыз етуге мыналар кіреді: диаграммалар мен 
құрылымдарда пайда болатын процестер теориясы; құрылымдарды, 
жүйелерді талдау жəне синтездеу əдістері жəне олардың компоненттер, 
олардың математикалық модельдері; құрылымдарды сипаттайтын 
теңдеулер жүйесін сандық шешудің математикалық əдістері мен 
алгоритмдері. Бұл компоненттер АЖЖ жүйесінің негізін құрайды. АЖЖ 
бағдарламалық жасақтамасына алгоритмдік арнайы бағдарламалау 
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тілдері, терминология, нормалар, стандарттар жəне басқа да мəліметтер 
кіреді. Әдетте, кепілдің келесі түрлері АЖЖ қамтамасыз етудің дербес 
блоктары ретінде ажыратылады.

Бағдарламалық жасақтама (MO) - берілген формада ұсынылған 
математикалық əдістердің, модельдердің жəне жобалау алгоритмдерінің 
жиынтығы. Компьютерлік жобалау кезінде МО нақты қолданылмайды, 
бірақ одан алынған компонент - бағдарламалық жасақтама қолданылады. 

Сонымен қатар, МО дамуы АЖЖ жүйесін құрудың ең күрделі 
кезеңі болып табылады, оған шартты түрде бірдей техникалық 
құралдарды қолдану кезінде жалпы АЖЖ жүйесінің өнімділігі мен 
тиімділігі ең үлкен дəрежеде тəуелді болады. Кез-келген АЖЖ жүйесінің 
МО мақсаты жəне іске асыру əдістері бойынша екі бөлікке бөлінеді. 

Біріншісі жобалау объектілерін немесе олардың бөліктерін 
сипаттайтын немесе объектілердің қажетті қасиеттері мен параметрлерін 
есептейтін математикалық əдістер мен олардың негізінде құрылған 
математикалық модельдерден тұрады. Екінші бөлім - компьютерлік 
жобалау технологиясының формальды сипаттамасы. Кез-келген АЖЖ 
жүйесінің бөлігі ретінде аппараттық құралдардың бұл бөліктері өзара 
əрекеттесуі керек. ML-дің бірінші бөлігін енгізу əдістері мен құралдары 
əр түрлі АЖЖ жүйелерінде ерекше болып табылады жəне жобалау 
процесінің ерекшеліктеріне байланысты. Осы бөлімдегі əдістерді 
жетілдіру жəне жетілдіру - бұл тұрақты процесс. АЖЖ дамуы бұл 
жұмысты, ең алдымен дизайнды оңтайландыру əдістерін дамыту 
тұрғысынан ынталандырады.

МО екінші бөлігі - кешенде жобалаудың автоматтандырылған 
процестерін рəсімдеу - жеке жобалау тапсырмаларын алгоритмдеу мен 
бағдарламалаудан гөрі күрделі мəселе, өйткені дизайн технологиясының 
барлық логикасын, оның ішінде автоматика құралдарының көмегімен 
дизайнерлердің бір-бірімен өзара əрекеттесуінің логикасын рəсімдеу 
қажет. Бұл проблемалар эмпирикалық жолмен шешілді, шешілуде, 
негізінен сынақ жəне қателіктер. Демек, MO CAD өзара байланысты 
объектіні, процестерді жəне жобалауды автоматтандыру құралдарын 
сипаттауы керек.

Техникалық қолдау (TO) - АЖЖ жұмысын қамтамасыз ететін 
байланысты жəне өзара əрекеттесетін техникалық құралдар жиынтығы. 
АЖЖ аппаратурасына есептеу құрылғылары жəне ұйымдастыру 
технологиясы, мəліметтер беру құралдары, өлшеу құралдары, мəліметтер 
дайындау жəне мұрағаттау құрылғылары кіреді. Қазіргі уақытта 
практикалық CAD жүйелерінің көпшілігі жергілікті желілерге 
негізделген.

Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚЕ) - жүйелік жəне қолданбалы 
бағдарламалық қамтамасыздандыруды қамтитын жобалау процесіне 
қажетті машиналық бағдарламалар жиынтығы. АЖЖ бағдарламалық 
жасақтамасында: жалпы жүйелік бағдарламалық жасақтама (негізгі 
операциялық жүйе + АЖЖ мониторинг жүйелері); бағдарламалық 
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пакеттер (белгілі бір аймақтағы мəселелерді шешуге бағытталған 
бағдарламалық кешендер); бағдарламалау жүйелері (мəтіндерді жазуға, 
хабар таратуға жəне қолданушы бағдарламаларын түзетуге арналған 
құралдар жиынтығы).

Ақпараттық қолдау (ИҚ) - жобалауды жүзеге асыруға қажетті 
ақпарат жиынтығы. ДҚБЖ (мəліметтер қорын басқару жүйесі), 
мəліметтер базасының өзі жəне білім қоры кіреді. Ақпараттық 
қамтамасыз етуге келесі талаптар қойылады: ақпараттың тақырыптық 
аймақтың жағдайына сəйкестігі; жаппай пайдалану (ортақ қол 
жетімділік); жылдамдық (сұрауға жауап беру уақыты); өнімділік (уақыт 
бірлігінде орындалған сұраулар саны); кеңейту мүмкіндігі; ақпараттың 
сенімділігі мен қорғалуы.

ИҚ CAD стандартты жобалау процедураларының сипаттамасынан, 
типтік жобалық шешімдерден, типтік элементтерден, компоненттерден 
жəне олардың модельдерінен, материалдардан, параметрлердің сандық 
мəндерінен жəне басқа мəліметтерден тұрады. Бұл деректер кодталған 
түрде машиналық тасымалдағышта жазылады. Сонымен қатар, ИҚ CAD 
тиісті нормативтік-техникалық құжаттамада қамтылған жобалау 
ережелері мен ережелерін, сондай-ақ жобалау нəтижелерін құжаттау 
ережелері туралы ақпаратты қамтиды. ИҚ CAD құрылымы мен мазмұны, 
сондай-ақ оны пайдалану сипаты мəліметтер банкінің (МБ) даму 
дəрежесіне байланысты. 

Деректер базасында жобалау процесінде басқа рөл атқаратын 
маңызды бөліктерді ажыратуға болады: анықтамалықта МЕМСТ,
нормалар, бірыңғай элементтер жəне бұрын аяқталған типтік жобалар 
туралы анықтамалық мəліметтер бар. Бұл бөлік ең аз өзгереді, бір рет 
жазумен жəне бірнеше рет оқумен сипатталады жəне мəліметтер 
қорының тұрақты бөлігі деп аталады. 

Жоба тікелей жобалау процесінде болатын өнім туралы ақпаратты 
қамтиды. Жоба ағымдағы сəтте алынған жобалық есептерді шешудің 
нəтижелерін қамтиды (геометриялық модельдердің, сұлбалардың, 
техникалық шарттардың əр түрлі типтері). Жоба толықтырылады немесе 
өзгертіледі, өйткені жобалау жəне құрылыс кезеңдеріндегі келесі 
қайталанулар аяқталады. Көбінесе анықтамалық пен жоба мұрағаттың 
жалпы атауымен біріктіріледі. Жоба толықтырылады немесе өзгертіледі, 
өйткені жобалау жəне құрылыс кезеңдеріндегі келесі қайталанулар 
аяқталады. Көбінесе анықтамалық пен жоба мұрағаттың жалпы атауымен 
біріктіріледі. Жоба толықтырылады немесе өзгертіледі, өйткені жобалау 
жəне құрылыс кезеңдеріндегі келесі қайталанулар аяқталады. Көбінесе 
анықтамалық пен жоба мұрағаттың жалпы атауымен біріктіріледі.

Тілдік қамтамасыз ету (ТҚЕ) - табиғи тілдің терминдерін, 
анықтамаларын, формальдау ережелерін, мəтіндерді қысу жəне кеңейту 
əдістерін қамтитын жобалау тілдерінің жиынтығы. Өз кезегінде, АЖЖ 
лингвистикалық қолдау бағдарламалау, жобалау жəне басқару тілдеріне 
бөлінеді. Бағдарламалау тілдері жүйелік жəне қолданбалы CAD 
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бағдарламалық жасақтамасын əзірлеу жəне редакциялау үшін 
қолданылады. Олар алгоритмдік тілдерге негізделген: есептерді шешудің 
алгоритмдерін қоюға арналған белгілер мен осы белгілерден құрылымдар 
құрудың ережелерінің жиынтығы. Бағдарламалау тілінің жəне оған 
сəйкес тілдік процессордың жиынтығы бағдарламалау жүйесі деп 
аталады. 

Бағдарламалық тілдері - бұл қолданушы мен компьютер 
арасындағы объектілер мен жобалау процесі туралы ақпарат алмасатын 
проблемалық бағыттағы тілдер. Басқару тілдері технологиялық 
жабдықты, құжаттау құрылғыларын жəне перифериялық құрылғыларды 
басқаруға арналған командаларды қалыптастыру үшін қолданылады. 
Бағдарламалау тілдерінің əр түрлі деңгейлері бар, жоғары, қолданушыға 
ыңғайлы, жəне машиналық тілдерге жақын.

Әдістемелік қолдау (МТО) - құрамын белгілейтін құжаттар 
жиынтығы, жүйені қолдау құралдарын таңдау жəне пайдалану 
ережелері.

Ұйымдастырушылық қолдау (OO) - жобалау ұйымының құрамын, 
бөлімдер арасындағы байланысты анықтайтын құжаттар жиынтығы, 
сондай-ақ жобалау нəтижелерін ұсыну нысаны жəне жобалық 
құжаттарды қарау тəртібі. АЖЖ жүйесінің толық жұмыс істеуі жоғарыда 
аталған бағдарламалық жасақтаманың барлығы қол жетімді жəне өзара 
əрекеттескен жағдайда ғана мүмкін болады. Пайдаланушылар үшін TO 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету дизайн құралын құрайтын біртұтас 
тұтастық ретінде əрекет етеді, сондықтан олар АЖЖ-де бағдарламалық-
əдістемелік кешенді - бағдарламалық жасақтама мен MTO жиынтығын -
жəне бағдарламалық-аппараттық кешенді - бағдарламалық жасақтама мен 
TO жиынтығын ажыратуға болады дейді.

CAD модельдеу құралдары
Модельдеу АЖЖ-да жобаланған объектілердің параметрлерін құру 

жəне бағалау сатысында оларды анықтау үшін қолданылады. Сонымен 
бірге, ол объектінің тұтасымен де, оның жеке модульдерінің де 
статикалық жəне динамикалық параметрлерін анықтауға мүмкіндік 
береді. Мысалы, модельдеу əдісін қолдана отырып, сіз механизмдерге 
кинематикалық талдау жасай аласыз, анықтай аласыз
бөлшектердің кернеулі күйі, жетектің жəне объектінің басқару жүйесінің 
жұмыс қабілеттілігін бағалау жəне т.б.

Модельдеуді аналитикалық жəне физикалық деп бөлуге болады. 
Аналитикалық модельдеуге геометриялық (сымдық жақтау, беттік, қатты) 
параметрлік (кестелік параметрлеу, иерархиялық параметрлеу, 
вариациялық (өлшемдік) параметрлеу, геометриялық параметрлеу, 
ассоциативті жобалау, объектіге бағытталған дизайн) кіреді. Физикалық 
модельдеу жобаланған объектінің физикалық моделін жүзеге асырады 
(мысалы, жылдам прототиптеу технологиясы).
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Геометриялық модельдеу
АЖЖ-дағы геометриялық модельдер көптеген мəселелерді шешу 

үшін қолданылады: визуалдау, есептеу торларын құру, NC басқару 
бағдарламаларын құру жəне т.с.с. Ең алдымен, олар нысандардың пішіні 
жəне олардың өзара орналасуы туралы ақпаратты сақтауға жəне оны 
ыңғайлы компьютерлік бағдарламада өңдеуге қамтамасыз етуге арналған. 
форма. Бұл электронды геометриялық модель мен адамның оқуына 
арналған кəдімгі символикалық-графикалық кескін болып табылатын 
сурет арасындағы негізгі айырмашылық.

Сымды кадрларды модельдеу. Бұл көлемді геометрияны 
бейнелейтін алғашқы технология. Ол 2D сызу жүйелерінен табиғи түрде 
дамыды. Бұл үш өлшемді модельдерді бейнелеудің қарапайым тəсілі -
сым рамалары деп аталатын немесе жай сым рамалары, олар жазықтықта 
модельдеуге қарағанда даусыз артықшылықтар береді. Олар үлгіні 
неғұрлым айқын көрсетуге көмектеседі жəне оны құрайтын 
элементтердің өзара орналасуын сенімді басқарады. Сонымен қатар, 
сымсыз кадрларды проекциялық көріністер жасау үшін пайдалануға 
болады. Мəліметтердің қарапайым құрылымдары мен фреймдермен 
жұмыс істеу алгоритмдері оларды ХХ ғасырдың 70-ші жылдарының 
аяғында аз қуатты жабдықтарда жүзеге асыруға мүмкіндік берді.

Модельдердің сымсыз кадрларын көрсетудің кемшілігі мынада: 
бағдарламалар сым жақтауларымен анықталған беттердің барлық 
мүмкіндіктерін көрсете алмайды жəне бұл, мысалы, нақты бөлімдер 
құруға мүмкіндік бермейді. Көрнекі презентация айтарлықтай 
аскетикалық болып табылады жəне кейбір жағдайларда оның көргенін 
бірмəнді түрде түсіндіруге мүмкіндік бермейді. Дегенмен, көптеген 
шектеулері бар бұл технология да 2D жүйелерімен салыстырғанда АЖЖ 
функционалдығын едəуір кеңейтуге мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта, 
сымдар сызбасы да қолданылады

АЖЖ геометриялық модельдеу, бірақ тек аралық 
конструкциялардың көмекші жүйесі ретінде.

Беттік модельдеу. Сымсыз кадрдан айырмашылығы, бетті 
модельдеу шектеулерді айтарлықтай аз етеді, өйткені ол үш өлшемді 
объектінің «қабығын» анықтауға мүмкіндік береді.

Бетті бейнелеуге негізделген геометриялық модельдер сапалы 
визуализацияны, сандық модельдеуге арналған есептеу торларын құруға 
оңай өтуді қамтамасыз етеді, кеңістіктік жұптар, бөлімдер салу, 
қабықтардың қиылысу сызығын анықтау, сызба проекцияларын 
қалыптастыру сияқты бірқатар пайдалы функцияларды қамтамасыз етеді.

Беттік модельдер олардың беткі қабатына жақындауымен 
ерекшеленеді. Деректер құрылымы жəне олармен жұмыс істеу үшін 
қолданылатын алгоритмдер жағынан қарапайым - көпбұрышты 
жақындату, бұл кезде беті өзара байланысты жалпақ беттер 
жиынтығымен ұсынылған, іс жүзінде көбінесе үшбұрыш. Мұндай 
жуықтауды құру оңай, ол үшін шынайы визуалдаудың тиімді 
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алгоритмдері жасалған, ол маңызды есептеу қорларын қажет етпейді,
бірақ ол жадыны қажет етеді. Мұндай жуықтаудың негізгі шектеуі оның 
бекітілген дəлдікке ие болуында, яғни модель бетінің позициясының 
«идеалды» модельден ауытқуында. Жоғары дəлдікке жету үшін жүйенің 
есептеу мүмкіндіктеріне қойылатын талаптардың жоғарылауына əкелетін 
шағын қадаммен торлар құру қажет.

Бүгінде АЖЖ тəжірибесінде жиі қолданылатын NURBS 
технологиясы (Non-Uniform Rational B - Spline, біркелкі емес B-spline) 
бұл кемшіліктерден ада. Беттің мұндай сипаттамасы оның кез-келген 
нүктелерінің координаттарын, ондағы қисықтық радиусын, нормалдың 
бетке бағытталуын жоғары, жалпы (есептеу шығындарын есепке алмай) 
алдын-ала анықталған кез-келген дəлдікпен қамтамасыз етеді. Бұл 
тəсілдің белгілі бір кемшілігі - NURBS-пен жұмыс істеу алгоритмдерінің 
күрделілігі, бірақ бұл жағдайды зерттеушілер мен əзірлеушілер тарихи 
түрде жеңіп шықты.

NURBS технологиясы сымдық раманы немесе көпбұрышты 
кескіндерді пайдалану кезінде қол жетімді емес немесе айтарлықтай 
шектеулі бірқатар функцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді:
беттердің қисықтық радиусын есептеу, олардың тегіс жұптасуы, бетінде 
траектория құру, бұл CNC бағдарламаларын дайындау үшін маңызды,

жазықтыққа проекцияланған дəл кескіндерді алу, мысалы, 
көріністер салу үшін жəне т.б.

Дəстүрлі түрде АЖЖ беттерді құру үшін бірнеше типтік 
мəнмəтіндерді қолданады: тегіс бет - тегіс контурды толтыру арқылы 
алынған (2D эскизі немесе сол жазықтықта жатқан жабық шеттер 
жиынтығы); экструзия беті - эскиз жазықтығына перпендикуляр бағытта 
немесе еркін бұрышта тұйықталған немесе ашық 2D / 3D эскизді 
жазықтық-параллель экструзия нəтижесінде пайда болады; революция 
беті - осьтің айналасында ерікті профильді (2D эскизін) айналдыру 
арқылы алынады; траектория бойымен беткей - 2D / 3D эскизді қисық 
генератрица бойынша жылжыту арқылы жасалады (2D / 3D эскиз, 3D 
қисық) жəне бастапқы контурды деформациялайтын бағыттаушы 
қисықтардың ерікті саны (2D / 3D эскиз, 3D қисық); төбесі жоғары -
траекториялық беттің аналогы; бір-бірден салынбағанымен ерекшеленеді, 
жəне бағыттаушы қисықтары бар бірнеше көлденең қималар үстінде; 
шекара беті - беттің секциялар бойынша аналогы; ол басқа жанама 
беттерді бірнеше 3D өлшемді жиектерге сəйкес оларға жанасуын сақтай 
отырып жəне екінші туынды бойымен сабақтастықты сақтай отырып 
(тегіс қосылу) салынғанымен ерекшеленеді; салу кезінде бағыттаушы 
қисықтарды қолдануға болады; еркін пішінді бет - торды 3D модель 
бетінің басқару нүктелерімен бөлу арқылы салынады; бетінің пішінін 
өзгерту басқару нүктелерін апару арқылы жүзеге асырылады; бірдей 
қашықтықтағы бет - қолданыстағы беттерден немесе беттерден белгілі 
бір қашықтықты ығысу арқылы алынады; бөлу беті - матрица мен 
соққыны бөлуге арналған көмекші геометрия ретінде құйма қалыптарды 

  

 



209

жобалауда қолданылады; орта беті - жұқа қабырғалы бөліктің 
қалыңдығының ортасында (немесе берілген пайызда) жасалады; 
басқарылатын бет - таңдалған жиекке бұрышпен салынған жəне көлбеу 
беттерді жасауға арналған.

Қосымша сымдар жəне алынған беттің арасында бағдарламалық 
байланыс орнатылған жағдайда, модельдеу ассоциативті болады, ал сым 
кадрларының элементтерін өзгерту осы контекстті пайдаланып салынған 
беттердің геометриясының автоматты түрде өзгеруіне əкеледі.

Қатты модельдеу. Беттік модельдеу мүмкіндік беретін кең 
мүмкіндіктерге қарамастан жəне оның АЖЖ-да қолдану тұрғысынан 
бірқатар маңызды шектеулері бар, атап айтқанда, объектілердің 
инерциясының көлемдерін, массаларын жəне моменттерін есептеу 
мүмкін еместігі, оларға логикалық операцияларды қолдану шектеулі 
(алып тастау, бірлестіктер, қиылыстар). Бұл шектеулер бүгінде 3D CAD / 
CAM / CAE жүйелерінде іс жүзінде стандартқа айналған қатты 
модельдеуді қолдану кезінде жойылады.

Қатты модельдерді бейнелеудің əртүрлі алгоритмдік əдістері бар -
воксел, сегіздік жəне екілік ағаштарды пайдалану, бірақ АЖЖ 
тəжірибесінде ең көп қолданылатын технология қарапайым жай 
байланысқан денелердің шекарасын бейнелеуге негізделген (BREP, 
шекараны бейнелеу) конструктивті геометриямен (CSG, конструктивті 
қатты геометрия) ) денелердегі операцияларды сипаттайтын.

Шектік бейнелеу қатты денені оның шекара бетін сипаттау арқылы 
анықтайды. BREP ұсынуының мəні қатты дененің беттердің шекарасында 
жалпы генератрицалық контурларымен (шеттерімен) жəне беттің сыртқы 
немесе ішкі жағының ерекшелігімен элементарлы жұқа беттердің 
(беттердің) жиынтығымен шектелген тұйық кеңістіктік аймақты
сипаттайтындығында.

Материалды өңдеу немесе біртұтас құрастыру нəтижесінде алынған 
шынайы дүние нысандарын модельдейтін күрделі денелерді сипаттау 
үшін денелерді элементарлы қатты денелер жиынтығына логикалық 
операцияларды қолданудың бірізділігі ретінде сипаттайтын иерархиялық 
құрылым қолданылады - CSG ағашы (Конструктивті қатты геометрия 
ағашы). CSG ұсыну шеңберінде құрамдас қатты денелерді сипаттау үшін 
бастапқы элементар денелеріне келесі операциялар анықталады: азайту, 
біріктіру, қиылысу. Сонымен, кез-келген композициялық денені 
аргументтер не элементар денелер, не басқа құрама денелер болатын Буль 
функциясының дəстүрлі теңдеуі ретінде сипаттауға болады. Бұл көрініс 
құрылыс ағашы деп аталады. Мұндай кескін, алынған дененің 
геометриясын өзгертуге ыңғайлылықтан басқа, құрылыс ағашына 
оңтайландыру процедураларын қолдану арқылы есептеу ресурстарына 
қойылатын талаптарды айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. 

Қатты денелерді құрылыс ағашы түрінде ұсыну, сонымен қатар, 
пайдаланушы интерфейсін ұйымдастыру тұрғысынан ыңғайлы, бұл 
дененің геометриясының сипаттамасына кіретін кез-келген элементке 

  

 



210

нақты жəне жылдам қол жеткізуді, оны өзгертуді жəне есептік ақпаратты 
алуды қамтамасыз етеді.

Параметрлік модельдеу
Жобалау жəне салу процесі, əдетте, қайталанатын сипатта болады 

жəне бірнеше нұсқаларды санауды көздейді, сондықтан болашақ өнімнің 
моделін салуды жеңілдету жəне автоматтандыру АЖЖ-ның маңызды 
міндеттерінің бірі болып табылады. 

Бұл мəселенің шешімі модель элементтерінің параметрлерін жəне 
осы параметрлер арасындағы байланыстарды қолдана отырып бөлшектер 
мен бұйымдарды модельдеуге негізделген параметрлік жобалау (немесе 
жай параметрлеу) болып табылады. Параметрлеу қысқа уақыт ішінде 
параметрлерді өзгерту немесе геометриялық қатынастар арқылы əртүрлі 
жобалық сұлбаларды сұрыптауға, оңтайлы шешімдерді таңдауға жəне 
іргелі қателіктерден аулақ болуға мүмкіндік береді.

Параметрлеу - бұл жобалау мəселелерін шешудің барлық əдістерін 
қамтитын ұғым. Параметрлік жобалаудың қазіргі заманғы 
тұжырымдамасының маңызды ерекшелігі, ең алдымен, оны жасаудың 
кез-келген кезеңінде қайта анықтауға жəне толықтыруға болатын 
сілтемелер мен ережелерді қолдана отырып, геометриялық модель құру 
мүмкіндігі. Байланыстар өлшемді, геометриялық жəне алгебралық 
қатынастар түрінде ұсынылған. Ережелер негізгі операцияны орындау 
шарттары ретінде анықталады (мысалы, тесік немесе соқыр тесік).

Параметрлік дизайн əдеттегі дизайннан айтарлықтай ерекшеленеді 
2D сурет немесе 3D модельдеу.

Іс параметрлік дизайн, іс жүзінде параметрлердің объектілерінің 
математикалық моделі құрылады, оны өзгертетін бөліктердің 
конфигурациясы мен өлшемдері, олардың жиынтықтардағы орналасуы 
жəне т.с.с. кестелік параметрлеу. Кестелік параметрлеу типтік бөліктерге 
арналған параметрлер кестесін құрудан тұрады. Бөліктің жаңа данасы 
стандартты өлшемдер кестесінен таңдау арқылы жасалады. Мүмкіндіктер 
кестенің параметрленуі өте шектеулі, өйткені тапсырма параметрдің ерікті 
жаңа мəндері жəне геометриялық қатынастар əдетте мүмкін емес. Алайда 
кестелік параметрлеу барлық параметрлік АЖЖ жүйелерінде кеңінен 
қолданылады, өйткені ол стандартты жəне типтік бөліктердің 
кітапханаларын құруды едəуір жеңілдетеді жəне еделдетеді, жəне оларды 
жобалау процесінде қолдану.

Иерархиялық параметрлеу. Иерархиялық параметрлеу (құрылыстар 
тарихына негізделген параметрлеу) модельді құру кезінде бүкіл құрылыс 
тізбегі жеке терезеде «құрылыс ағашы» түрінде көрсетілетінін білдіреді. 
Онда модельде орындалған барлық көмекші элементтер, эскиздер мен 
операциялар жасалу реті бойынша тізімделеді. Модельдің «құрылыс 
ағашынан» басқа, жүйе тек оның қалыптасу ретін ғана емес, сонымен 
қатар оның элементтерінің иерархиясын (элементтер арасындағы 
қатынастар) еске түсіреді. (Мысалы, жиындар → кіші жиындар → 
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бөліктер). Құрылыс тарихына негізделген параметрлеу 3D қатты 
параметрлікті қолданатын барлық АЖЖ жүйелерінде бар модельдеу. 
Әдетте, параметрлік модельдеудің бұл түрі вариациялық жəне / немесе 
геометриялық параметрлеумен біріктіріледі.

Вариациялық (өлшемді) параметрлеу. Вариациялық немесе өлшемді 
параметрлеу эскиздерді құруға негізделген (эскиз нысандарына əр түрлі 
параметрлік сілтемелер енгізіле отырып) жəне параметрлер арасындағы 
тəуелділікті анықтайтын теңдеулер жүйесі түрінде пайдаланушының 
шектеулер қоюы (мысалы, Lh атын тағайындау жəне басқа өлшемдердің 
тəуелділіктерін формула түрінде орнату) Lh / 2). Вариациялық 
параметрлеу үш өлшемді модельді ыңғайлы түрде өзгертуге мүмкіндік 
беретін эскиз формасын немесе амалдар параметрлерінің мəнін оңай 
өзгертуге мүмкіндік береді.

Геометриялық параметрлеу. Геометриялық параметрлеу 
параметрлік модельдеу деп аталады, онда əр параметрлік объектінің 
геометриясы бас объектілердің орналасуына, оның параметрлері мен 
айнымалыларына байланысты қайта есептеледі. Параметрлік модель 
геометриялық параметрлеу жағдайында құрылыс элементтері мен кескін 
элементтерінен тұрады. Құрылыс элементтері (құрылыс немесе құрылыс 
сызықтары) параметрлік қатынастарды анықтайды. Кескін элементтеріне 
графикалық сызықтар (құрылыс сызықтары көрсетілген), сонымен қатар 
дизайн элементтері (өлшемдер, жапсырмалар, штрихтау жəне т.б.) 
жатады. Кейбір құрылыс элементтері басқа құрылыс элементтеріне 
байланысты болуы мүмкін. Құрылыс элементтерінде параметрлер де 
болуы мүмкін (мысалы, шеңбердің радиусы немесе түзудің көлбеуі).

Ассоциативті құрылыс. Ассоциативті дизайн - бұл геометриялық 
модель, есептеу модельдері, өнімді CNC машиналарында өндіруге 
арналған бағдарламалар, жобалық құжаттама жəне жоба мəліметтер 
базасы арасындағы бір жақты, оның ішінде екі жақты, ақпараттық 
байланысын қамтамасыз ететін параметрлік жобалау технологиясының 
жалпыланған атауы. Ассоциативті жобалау технологиясын қолдану қажет 
болған жағдайда модель формасын өзгертуге жəне автоматты түрде қайта 
салынған сызбаларды немесе CNC станоктарында өңдеуге арналған 
құрал-саймандар жолдарын алуға мүмкіндік береді.

Ассоциативті жобалаудың ерекше жағдайы - бұл ассоциативті 
геометрия технологиясы, кейде бағытталған ассоциативтілік деп аталады, 
бұл объектілер арасындағы тікелей қатынастарға негізделген 
ассоциативті жобалау технологиясы. Ең қарапайым мысал - екеуінің 
параллелизмін анықтау сегменттер. А сегментін В сегментіне параллель 
деп анықтауға болады, нəтижесінде В сегменті қозғалғанда, 
сегменттеледі, сонымен қатар В сегментіне қатысты бағдар сақтай 
отырып, өз орнын өзгертеді, А кесіндісінің өзіндік позициясын тікелей 
өзгерту мүмкін емес. А жəне В кесінділерін басқа жолмен параллель 
ретінде анықтай аласыз, осылайша сіз осы сегменттердің кез-келгенінің 
орналасуын басқа қосылыстың шарттарын қанағаттандырып өзгерте 
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аласыз - бұл «жұмсақ» ассоциативтілік деп аталатын жағдай. 
Ассоциативті геометрияны қолданудың артықшылығы - жылдамдық. 
Кемшілігі - пайдаланушы келесі элементті құруға кіріспес бұрын 
элементтің өлшемі мен бағытын толық анықтауы керек.

Нысанға бағытталған дизайн мүмкіндікке негізделген модельдеу 
ерекшеліктер мінез-құлқы жəне деректер құрылымы алдын-ала анықталған 
объектілер екендігіне негізделген. Бұл геометриялық пішіннің одан əрі 
өзгеруіне байланысты мінез-құлқын анықтайтын ассоциативті жобалау 
тəсілдерінің бірі.

Бұл тəсіл бұрын көрсетілген сілтемелер мен ассоциативті 
геометриядан басқа, негізгі операция кезінде көрсетілген белгілі бір 
ережелер мен атрибуттар жиынтығы негізінде жүзеге асырылады. Негізгі 
операциялар құрылымды геометриялық модельдеудің, инженерлік 
талдаудың немесе дайындаудың жоғары тиімді құралы болып табылады.

Нысанға бағытталған модельдеу қолданушыға бұрын логикалық 
амалдарды қолданатын əрекеттер тізбегі ретінде анықталған 
макрофункцияларды ұсынады. Мысалы, өткізгіш саңылауды логикалық 
азайту жəне бөлшектің ағымдағы қалыңдығынан үлкен ұзындықтағы 
цилиндр түрінде көрсетуге болады. Бірақ егер модель қалыңдаса, 
цилиндрде енді жеткілікті ұзындық болмайды жəне тесік «соқыр» тесікке 
айналады. 

Алайда, өткізгіш тесік - бұл модель формасы өзгерген-
өзгермегеніне қарамастан, модель денесі арқылы көрсетілген жерде 
өтетін тесікті анықтайтын қосымша ереже. Негізгі операциялар сонымен 
қатар басқа қосымшаларда қолданылатын қосымша атрибуттарға ие 
болуы мүмкін, мысалы, талдау жəне құрастыру. Бұрыннан бар функция 
типтерін бастапқы нысандардың барлық қасиеттерін мұрагерлеу жəне 
жаңа атрибуттар мен мінез-құлық қосу арқылы жаңа типтер құру үшін 
пайдалануға болады. Объектіге бағытталған жобалаудың міндетті 
компоненті құрылымдық элементті құру жəне оны əр элементтің 
мəліметтерін өзгерту арқылы жаңарту механизмдері болып табылады. 
Жаңарту механизмін қашан іске қосу деректердің өзгеруі оны құрудың 
жұмысын автоматты түрде бастайды жəне бұл механизмдер базалық 
типтен барлық құрылымдық элементтерге енетін болғандықтан, барлық 
элементтер жиынтығы үшін мəліметтер құрылымдарының үйлесімділігі 
қамтамасыз етіледі. Ерекшеліктер жалпы жаңарту циклына енгізілген, 
сондықтан кез-келген өзгертулер модельді автоматты түрде құрылыс 
ережелеріне сəйкес жəне əр элементтің деректері бойынша жаңартады.

Физикалық модельдеу
Бүгінгі күні 3D басып шығару, аддитивті технологиялар немесе 

аддитивті өндіріс (AM) туралы ештеңе естімейтін адамды табу қиын. 
Өндірістік процесстегі жəне соның салдарынан бүкіл индустриялық 
инфрақұрылымдағы өзгерістерді асыра бағалау мүмкін емес, бұл 
аддитивті технологияларды жаппай қолдануға əкеледі. Барлығы осыған 
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байланысты. Әлемге əйгілі итальяндық мүсінші Микеланджело 
Буонарротиден оның мүсіндерін қалай жасайтындығы туралы сұраққа: 
«Мен тас алып, қажетсіздердің барлығын кесіп тастаймын», - деп жауап 
берген. Бұл принцип көптеген технологиялық операциялардың негізінде 
жатыр, мұнда түпкілікті өнім дайындамаларды бірнеше рет өңдеу арқылы 
алынады.

«Аддитив» термині ағылшынның «қосу» етістігінен шыққан, «қосу» 
деген мағынаны білдіреді. Жоғарыда сипатталған дəстүрлі əдістен 
айырмашылығы, өнім немесе бөлшек артық материалды кетіру арқылы 
емес, сəйкесінше жабдықты қолдана отырып, цифрлық модель негізінде 
материалдарды кезең-кезеңімен (көбінесе қабат-қабат) құрастыру (қосу) 
арқылы жасалады. Бұл жабдықты көбінесе «3D принтер» деп атайды, 
бірақ бұл термин əлемдік тəжірибеде арзан əуесқой жүйелерге қатысты. 
Өнеркəсіптік жабдық үшін атау жиі қолданылады

«Қоспаларды өндіруге арналған жабдық» (OAP). Аддитивті 
технологияларды қолдану материалды алып тастауға негізделген 
технологияларға қатысты, атап айтқанда механикалық өңдеу арқылы кең 
ауқымды артықшылықтарға ие. Қуатты тұтыну төмендеді. Қосымша 
технологиялар технологиялық қадамдардың санын азайту, пайдаланылған 
материалдардың мөлшерін азайту жəне жеңіл өнімдер жасау арқылы 
энергия шығындарын азайта алады. Өндіріс қалдықтары азайды. Қабат-
қабат өнімді жасау дəстүрлі өңдеу технологиясымен салыстырғанда 
кейбір жағдайларда материалдардың шығынын 90% -ға дейін 
төмендетуге мүмкіндік береді, оны қолдануда орасан зор материал 
кесіліп, жойылады. Қымбат құралға үнемдеуді де ұмытпаған жөн. 

Өндіріс уақыты қысқарады. Аддитивті технологиялар, əдетте, 
құралдарды жəне прототиптерді қажет етпейді. Сондықтан бөлшекті 
немесе өнімді цифрлық модель дайындалғаннан кейін бірден жасауға 
болады, бұл өндіріс пен прототиптеу уақытын едəуір қысқартады. 
Дамудың жаңа мүмкіндіктері. 3D басып шығару өнімнің күрделі 
геометриясын жүзеге асыруға көмектеседі, оны іске асыру бұрын тиімсіз 
болған. Бұл дамытушылар үшін шығармашылық үшін жаңа көкжиектер 
ашады. 

Бөлшектерді біріктіру. Күрделі пішіндегі бөлшектерді шығару 
мүмкіндігі түпкілікті өнімді шығаруға қажетті жеке бөлшектер санын 
азайтады. Бұл артық технологиялық жəне көмекші операцияларды 
орындау құнын төмендетуге, сондай-ақ өнімді жоспарлау мен сапаны 
бақылау процесін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Өнімдердің салмағын 
жеңілдету. Өнімдердің неғұрлым күрделі геометриясын алу мүмкіндігінің 
арқасында өнімнің бұрынғыдай қасиеттерін қамтамасыз ету мүмкін 
болды, бірақ материал шығыны мен өнімнің салмағы аз болды. Өндірістің 
икемділігі. Аддитивті технологиялар өзгермелі сұранысқа жауап берудің 
ерекше мүмкіндіктерін ұсынады. Біріншіден, тапсырыс берушінің жеке 
қажеттіліктерін ескере отырып, өнім өндірісін қамтамасыз ету əлдеқайда 
оңай. Екіншіден, мұны, мысалы, жабдықтың минималды көлемімен 
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жабдықталған жылжымалы минифабриканың шеңберінде тапсырыс 
берушіге мүмкіндігінше жақынырақ жасауға болады. Аддитивті 
технологиялар өзгермелі сұранысқа жауап берудің ерекше 
мүмкіндіктерін ұсынады. Біріншіден, тапсырыс берушінің жеке 
қажеттіліктерін ескере отырып, өнім өндірісін қамтамасыз ету əлдеқайда 
оңай. Екіншіден, мұны, мысалы, жабдықтың минималды көлемімен 
жабдықталған жылжымалы минифабриканың шеңберінде тапсырыс 
берушіге мүмкіндігінше жақынырақ жасауға болады. Аддитивті 
технологиялар өзгермелі сұранысқа жауап берудің ерекше 
мүмкіндіктерін ұсынады. Біріншіден, тапсырыс берушінің жеке 
қажеттіліктерін ескере отырып, өнім өндірісін қамтамасыз ету əлдеқайда 
оңай. Екіншіден, мұны, мысалы, жабдықтың минималды көлемімен 
жабдықталған жылжымалы минифабриканың шеңберінде тапсырыс 
берушіге мүмкіндігінше жақынырақ жасауға болады.

Қоспалы өндіріс технологиялары
FDM тұндыруды модельдеу қосымша өндіріс технологиясы болып 

табылады, бұл модельдеу, прототиптеу жəне өнеркəсіптік өндірісте 
кеңінен қолданылады. FDM технологиясы цифрлық модель контурын 
ұстанатын материалдардың дəйекті қабаттарын қолдану арқылы үш 
өлшемді объектілерді құруды білдіреді. Әдетте, баспа құралдары 
термопластика болып табылады, олар жіп тəрізді катушкалар немесе 
шыбықтар түрінде жеткізіледі. FDM технологиясын С.Скотт Трамп 1980 
жылдардың соңында жасап, 1990 жылы коммерциялық нарыққа шықты. 
Түпнұсқа термин «Fused Depression Modeling» жəне FDM аббревиатурасы 
Stratasys сауда белгілері болып табылады.

Лазерлік синерлеу (SLS) - функционалды прототиптер мен дайын 
өнімнің шағын партияларын жасау үшін қолданылатын аддитивті өндіріс 
əдісі. Технология жоғары қуатты лазерлерді қолданып ұнтақ материал 
қабаттарын дəйекті агломерациялауға негізделген. Технология (SLS) үш 
өлшемді физикалық объектіні құру үшін ұнтақты материалдың 
бөлшектерін агломерациялау үшін бір немесе бірнеше лазерді (əдетте 
көмірқышқыл газын) қолдануды қамтиды

Пластмассалар, металдар, керамика немесе əйнек шығын 
материалдары ретінде қолданылады. Синтерлеу цифрлық модельге 
енгізілген контурларды бір немесе бірнеше лазердің көмегімен салу 
арқылы жүзеге асырылады. Сканерлеу аяқталғаннан кейін құрастыру 
платформасы түсіріліп, жаңа материал қабаты қолданылады. Процесс 
толық модель қалыптасқанға дейін қайталанады.

Стереолитография (SLA) - сұйық фотополимерлі шайырлардан 
модельдер, прототиптер жəне дайын өнім қоспаларын өндіру 
технологиясы. Шайыр ультрафиолет лазерімен немесе басқа ұқсас 
энергия көзімен сəулелену арқылы емделеді.

Пластмассалар, металдар, керамика немесе əйнек шығын 
материалдары ретінде қолданылады. Синтерлеу цифрлық модельге 
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енгізілген контурларды бір немесе бірнеше лазердің көмегімен салу 
арқылы жүзеге асырылады. Сканерлеу аяқталғаннан кейін құрастыру 
платформасы түсіріліп, жаңа материал қабаты қолданылады. Процесс 
толық модель қалыптасқанға дейін қайталанады.

Стереолитография (SLA) - сұйық фотополимерлі шайырлардан 
модельдер, прототиптер жəне дайын өнім қоспаларын өндіру 
технологиясы. Шайыр ультрафиолет лазерімен немесе басқа ұқсас 
энергия көзімен сəулелену арқылы емделеді. 

Әдіс қатты физикалық модельдерді құру үшін сұйық фотополимер 
шайырының лазерлік сəулеленуіне негізделген. 

Модель қабаттасып салынған. Әр қабат 3D сандық моделіне 
енгізілген мəліметтер бойынша лазермен салынады. Лазерлік сəулелену 
сəуленің жанасу нүктелерінде материалдың полимерленуіне - қатаюына 
əкеледі.

Контурлау аяқталғаннан кейін жұмыс платформасы сұйық 
шайырмен резервуарға бір қабаттың қалыңдығына тең қашықтыққа 
батырылады - ереже бойынша 0,05 мм-ден 0,15 мм-ге дейін. Сұйық 
материалдың бетін тегістегеннен кейін келесі қабатты салу процесі 
басталады. Цикл толық модель салынғанға дейін қайталанады. Құрылыс 
аяқталғаннан кейін өнімдер қалдық материалды кетіру үшін жуылады 
жəне қажет болған жағдайда ультрафиолет пеште фотополимер толық 
қатқанға дейін өңделеді.

Құралдар, материалдар мен жабдықтар
Робот жасау үшін əртүрлі құралдар мен жабдықтар қажет 

болады. Пайдалы болатын құралдар мен жабдықтарды 
қарастырыңыз.

Механикалық құралдар
Роботты құрастыру үшін сізге құрылғының корпусын 

қалыптастыратын құралдар қажет болады:
• Қысқыш
• Балға
• Бұрағыштар мен кілттер
• Рулетка жəне басқа таңбалау құралдары
• Калибрлер
• Өңдеу түймесін басқару
• Өткір пышақтар
• Ыстық желім мылтықтары
• Доғалық дəнекерлеуші (қалың жобалармен жұмыс істегенде 

ғана пайдалы (жіңішке металға арналған газ алауын қолданыңыз; 
доғалы дəнекерлеушілер саңылауларды тікелей дайындама 
арқылы өртейді).

• Бояу тазартқыш / электрлік жылу пистолеті (пластиктерді 
майыстыру үшін жəне электр кабельдеріне жылу қуатын 
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түтіктерді аз қуаттылықта қолдану үшін)
• Қорғаныс көзілдірігі

Электр құралдары
Дәнекерлеу құралы (паяльник) (Электр тізбектерін жинауға жəне 

мыс сымдарын қосуға арналған құрал. Электрондық тізбектер үшін сізге 
кішкене нүктесі бар (қарындаш тəрізді) жеңіл дəнекерленген үтік (~ 25
Вт) қажет. Әсіресе SMD компоненттері кішкентай нүктелерді қажет етеді 
(немесе одан да жақсы: арнайы SMD дəнекерлеу нүктелері). Электрондық 
компоненттерді дəнекерлеу «жұмсақ дəнекерлеу» арқылы жүзеге 
асырылады: төмен температурада (300° C-тан төмен) Әдетте электроника 
үшін дəнекерлеудің балқу температурасы шамамен 238° C құрайды. 
Дəнекерлеу үшін коррозияға қарсы ағынмен дəнекерлеу сымы (60% 
қорғасын, 40% қалайы) қажет. Сондай-ақ «эвтектикалық дəнекерлеуіш» 
бар - 63% қорғасын, 37% қалайы, ол сұйықтықтан қаттыға ауысады, 
арасында пластикалық күй болмайды. Ең жіңішке сымды қолдануға 
болады (<= 1 мм). Сізге металл сымдарын қосу үшін неғұрлым күшті 
нəрсе (30W-100W) қажет, мысалы, дəнекерлеу мылтығы, бірақ кəдімгі 
дəнекерлеу үтікте жұмысқа істеуге жарайды.
Ескерту: материалдардың барлығы делік дəнекерлеуге жарамды бола 
бермейді. Мыс оңай дəнекерленеді жəне берік байланысқа ие. Алюминий 
əлсіз байланысқа ие. Күшті қосылыстар үшін дəнекерлеуді қолданған 
дұрыс. Дегенмен, дəнекерлеу тек болат қорытпалары сияқты ауыр 
материалдар үшін қолданылады жəне олар роботтарда қолдануға өте 
ауыр болады (егер өте үлкен немесе өндірістік робот жасалмаса).

Сандық мультиметр
Сандық мультиметр (5.3. суреті)  немесе Вольт-Ом өлшегіш – бұл 

кернеуді, ток пен қарсылықты өлшеу үшін қолданылатын құрылғы. Бұл
құрылғы ақаулықтарды анықтау немесе жоғары дəлдіктегі өлшеулерді 
қамтамасыз ету үшін пайдалы. Олар бірі болып табылады, қалаулы 
құралдарының электриктер жою үшін электр проблемаларды 
қозғалтқыштарда, аспаптары, тізбектерінде, блоктардағы тамақтану мен 
жүйелерде керек.

5.3-сурет. Электрондық жабдықтың сандық мультиметрі
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Сигнал генераторлары
Сигнал генераторлары (5.4-суреті) - электрлік, акустикалық жəне 

басқа импульстарды қабылдауға мүмкіндік беретін құрылғылар. 
Құрылғылардың əртүрлі түрлері бар - əдетте құрылғы белгілі бір мақсат 
үшін таңдалады. Таңдау кезінде шешуші факторлар құрылғының пішіні, 
оның статикалық функциялары жəне энергия индикаторлары болуы 
мүмкін. Сигнал генераторларын заманауи зертханалар электронды жəне 
өлшеу құралдарын жасау үшін қолданады. Біртектес генераторларды 
сыныптарда бастауыштан жоғары деңгейге дейін қолдануға болады.

5.4-сурет. Сигнал генераторы

Функционалды құрылғылар жабдықты орнату жəне сынау үшін 
жəне қарапайым адамдарға қол жетімді жерлерде қолданылады. 
Генераторларды пайдаланатын құрылғылардың толық емес тізімі:

• ұялы телефондар, деректерді беру жабдықтары, радио 
жəне теледидар қабылдағыштары

• есептеуіш құрылғылар
• инверторлар, электр энергиясынан немесе импульстардан 

үздіксіз қуат көздері
• тұрмыстық техника (микротолқынды пештер, кір жуғыш машиналар 

жəне ыдыс жуғыш машиналар)
• өлшеу құралдары (амперметрлер, вольтметрлер, осциллографтар)
• медициналық жабдық (томографтар, 

электрокардиографтар, ультрадыбыстық аппараттар).
Сигнал генераторлары айнымалы жиілігі (1 Гц-тан 100 МГц-ге 

дейін) жəне амплитудасы бар əртүрлі пішіндегі сигналдар жасайды.

Айнымалы ток көздері
Айнымалы ток көздері - бұл кернеуді немесе токты реттей алатын, 

айнымалы қуаттылықтағы қуат көздері, дегенмен көптеген қуат көздері 
максималды токты орнатуға мүмкіндік береді.

Электрмен жабдықтаудың əртүрлі түрлері бар. Олардың көпшілігі 
əр түрлі электронды тізбектер мен басқа құрылғыларға қуат беру үшін 
жоғары вольтты айнымалы токты (ВТ) төмен вольтты тұрақты токқа 
(тұрақты) түрлендіруге арналған. Қуат көздерін бірнеше функционалды 
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блоктарға бөлуге болады, олардың əрқайсысы өз функциясын 
орындайды.

Әрбір функционалды блок белгілі бір іске асыруға жауап береді
функциялар:

• Трансформатор - желідегі кернеуді қажетті қуат көзіне 
айналдырады (əдетте төмендетеді).

• Түзеткіш - трансформатордан айнымалы кернеуді тікелей 
кернеуге айналдырады (түзетеді).

• Сүзгі - түзетілген кернеудің толқындарын тегістейді.
• Тұрақтандырғыш - шығыс кернеуін тұрақтандырады.
Логикалық зонд (зонд көрсеткіші)

Құрамында интегралды логикалық элементтері бар тізбектерді 
бақылау жəне реттеу кезінде логикалық сигналдардың кернеуін «0» жəне 
визуалды түрде көрсететін логикалық зондты (зонд индикаторы) қолдану 
ыңғайлы. «1» сыналған тізбектің нүктелерінде, сонымен қатар 
қосылыстың жоқтығын түзетеді. (5.5-сурет)

5.5-сурет. Логикалық зонд (индикаторлық зонд)

Жиілік өлшегіш
Жиілік өлшегіш - бұл периодты процестің жиілігін немесе сигнал 

спектрінің гармоникалық компоненттерінің жиіліктерін анықтауға 
арналған радиоөлшеу құралы (5.6-сурет).

5.6-сурет. Жиілік өлшегіш
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Жиілік өлшегіш - бұл жиілікті, яғни электр сигналының тербеліс 
периодын анықтауға арналған мамандандырылған өлшеу құралы. 
Жиілік - токтың негізгі көрсеткіштерінің бірі. Ол анықтайды
белгілі бір уақыт цикліндегі тербелістер саны. Жиілік герцпен өлшенеді, 
ол тербеліс периодына кері пропорционалды. Электр тогымен жұмыс 
істейтін жабдықтың элементтері белгілі бір жиіліктегі токтарда жұмыс 
істеуі керек. Сондықтан ағынды токтың жиілігін анықтайтын құрылғылар 
өте маңызды.

Жиілікті біле отырып, сіз əр түрлі мақсаттағы жабдықты дереу 
конфигурациялауға, техникалық қызмет көрсетуге, диагностикалауға 
жəне реттеуге, технологиялық процестер ағымын бақылауға болады. 
Жиілікті өлшеуге арналған құрылғылар əр түрлі конструкцияларға ие 
болуы мүмкін, бұл олардың мақсаты мен жұмыс ерекшеліктерімен 
анықталады. Мұндай құрылғылар көптеген ғылымдар мен өндірістерде 
қажет. Жиілікті өлшеуге арналған құрылғылар телекоммуникация, 
радиоэлектрондық жəне электротехникада ерекше маңызға ие.

Электрондық компоненттер
Жарық диоды - электр тогы алға бағытта (анодтан катодқа) өткен 

кезде жарық шығаруға қабілетті жартылай өткізгіш құрылғы.(5.7-сурет)
Төменде диодтарға арналған негізгі қосымшалар келтірілген:
Диодты көпірлер - бір-бірімен байланысқан 4, 6 немесе 12 диодтар, 

олардың саны тізбектің түріне байланысты, олар бірфазалы, үшфазалы 
жартылай көпір немесе үшфазалы толық көпір болуы мүмкін. 

5.7-сурет Жарық диод

Олар түзеткіштердің функцияларын орындайды, бұл опция көбінесе 
автомобиль генераторларында қолданылады, өйткені мұндай көпірлерді
енгізу, сондай-ақ олармен щетка-коллекторлық қондырғыларды 
пайдалану осы құрылғының көлемін едəуір азайтуға жəне оның 
сенімділік дəрежесін арттыруға мүмкіндік берді. Егер байланыс тізбектей 
жəне бір бағытта жасалса, онда бұл бүкіл диодтық көпірдің құлпын ашу 
үшін қажет болатын минималды кернеу индикаторларын арттырады.

Диодты детекторлар осы құрылғыларды конденсаторлармен бірге 
қолдану арқылы алынады. Бұл төмен жиілікті модуляцияны əртүрлі 
модуляцияланған сигналдардан, оның ішінде амплитудасы 
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модуляцияланған радио сигнал түрінен бөліп алу үшін қажет. Мұндай 
детекторлар көптеген тұрмыстық тұтынушылардың, мысалы, 
теледидарлар мен радиолардың дизайнына кіреді.

Тұтынушыларды кері полярлықтан қорғауды қамтамасыз ету тізбек 
кірістері пайда болатын шамадан тыс жүктемелерден немесе индуктивті 
жүктеме ажыратылған кезде пайда болатын өздігінен индукциядан 
туындайтын электр қозғаушы күштің бұзылуынан ажыратқыштардан 
қосқанда. Пайда болған шамадан тыс жүктемелерден тізбектердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткізілім автобустарына қарсы 
бағытта қосылған бірнеше диодтардан тұратын тізбек қолданылады. Бұл 
жағдайда қорғаныс берілген кірісті осы тізбектің ортасына қосу керек. 
Тізбектің қалыпты жұмысы кезінде барлық диодтар тұйықталған күйде 
болады, бірақ егер олар кіріс потенциалының рұқсат етілген кернеу 
шегінен асып кеткенін анықтаса, қорғаныс элементтерінің бірі іске 
қосылады. Нəтижесінде, бұл рұқсат етілген əлеует қорғаныс 
құрылғысындағы тікелей кернеудің төмендеуінен басқа, рұқсат етілген 
кернеу шегінде шектеледі.

Ауыстырғыштар диодтарға негізделген жоғары жиілікті 
сигналдарды ауыстыру үшін қолданылады. Мұндай жүйені басқару 
тікелей электр тогын, жоғары жиілікті бөлуді жəне индукторлар мен 
конденсаторлардың арқасында пайда болатын басқару сигналын беру 
арқылы жүзеге асырылады.

Диодтың ұшқыннан қорғанысын құру. Байланысты электр 
тізбегіндегі кернеуді шектеу арқылы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 
шунт диодты тосқауылдар қолданылады. Олармен бірге токты шектейтін 
резисторлар қолданылады, олар желі арқылы өтетін электр тогының 
көрсеткіштерін шектеуге жəне қорғаныс дəрежесін арттыруға қажет.

Роботталған құрылымдарды құрастыру кезінде жарық диодтарын 
тізбектерге қосу логикалық тізбектің дұрыс жұмыс істемеуімен 
байланысты жағымсыз жағдайларды болдырмауға мүмкіндік береді. 
Светодиод - бұл дұрыс жұмыс істемейтін индикатор, диодтың қалай 
жұмыс істейтініне байланысты (жарқырайды, сөнеді, сөнеді), 
құрастырылған тізбектің жұмысын бағалауға болады.

Қосқыштар
Электр коннекторы (аспап коннекторы) дегеніміз - электр жəне 

радио жабдықтарының əр түрлі типтеріндегі электр тізбектерін (сымдар, 
кабельдер, тораптар мен блоктар) қолмен механикалық қосуға жəне 
ажыратуға арналған электромеханикалық құрылғы.(5.8-сурет)
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5.8-сурет. Қосқыштар

Коннекторларды пайдалану радиотехникалық құралдарды
құрастыру, жөндеу жəне пайдалануды жеңілдету үшін блоктарға бөлу 
қажеттілігінен туындайды. Қосқыштарды пайдалану ерекшелігі - бұл 
қосылыстар мен ажыратулардың салыстырмалы түрде аз саны (100 - 500 
рет). Қосылымдар мен ажыратулар жабдықтың жұмыс істемейтін күйінде 
- монтаждау, құрастыру, жөндеу кезінде жасалады.

Қосқыш екі бөліктен (контакт-бөліктерден) тұрады - онда түйіспелі 
түйреуіштер бекітілген штепсель жəне контактілі розеткалары бар 
розетка.

Электр коннекторларының негізгі құрылымдық элементтері -
түйіспелер, оқшаулағыштар, корпустың бөлшектері жəне қысқыш 
элементтер.

Оқшаулағыштар белгілі бір жұмыс жағдайында контактілер мен 
металл корпус арасында электр оқшаулауын жасауға арналған. 
Оқшаулағыштар контактілерді бекіту жəне бекіту жəне қосқыштардың 
штепсельдері мен розеткаларын жұптастыру жəне айыру кезінде 
механикалық күштерді контактілерге беру үшін де қолданылады.

Коннектор корпусы берік жəне бір мағыналы контакт 
қондырғысын, контактілер мен оқшаулағыштарды зақымданудан 
қорғауды, дəнекерді немесе кабельді коннекторға жəне бүкіл 
коннекторды жабдыққа бекітуді, коннектордың түйісетін бөліктерінің 
өзара бағдарлануын жəне олардың артикулы күйінде бекітілуін 
қамтамасыз етеді.

Оқшаулауды ауыстыру қосқыштары (IDC)
Оқшаулауды ауыстыру коннекторы - Таспалы кабельдерде 

қолдануға арналған коннектор түрі. (5.9-сурет)
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5.9-сурет. Оқшаулауды ауыстыру қосқыштары (IDC)

Оларда өткізгіштерді қосу оқшаулауды алып тастамай, бірақ 
оны коннектордың арнайы пышақ контактілерімен аяқтау кезінде 
ығыстыру арқылы жүзеге асырылады.

RJ45 желілік қосқышы

5.10-сурет. Желілік қосқыш

Желілік коннектор - бұл электронды жабдықтың қосқышы, ол 
арқылы қуат алады. Жабдықтың сенімділігі ғана емес, сонымен қатар 
берілген сигналдың сапасы тікелей желі қосқыштарына байланысты.
(5.10-сурет)

Мамандандырылған өндірушінің жоғары деңгейлі желілік 
коннекторлары тиісті кабельмен біріктіріліп, нақты қосымшаларға сəйкес 
келетін дұрыс конфигурация мен ұзындықтағы коннекторды жасайды.

Робототехникада RJ45 коннекторлары жиі қолданылады, олар 
кəдімгі телефон қосқыштарына ұқсас, тек үлкенірек. Олар кабель арқылы 
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қосылған екі компьютер арасында немесе компьютер мен коммутатор, 
хаб немесе модем арасында желілік сигналды тасымалдайды.

Механикалық бөлшектер мен қозғалтқыштар
Дөңгелек немесе пиньон - бұл беріліс механизмдерінде 

қолданылатын жəне негізгі функцияны орындайтын бөлік - ол біліктер 
арасындағы айналмалы қозғалыстарды іргелес берілістің тістерімен 
торлау арқылы өткізеді. Беріліс тесігі бірдей қашықтықта орналасқан, 
конустық немесе цилиндрлік беті бар дискке ұқсайды. Редукторда тісті 
доңғалақ - бұл аздаған тістері бар, ал үлкен беріліс - бұл беріліс. Егер
тістері бірдей тісті берілістерді қолдана отырып, жетекші беріліс 
механизмі деп аталады, ал жетекті беріліс деп атайды. Бірақ көбінесе
барлық тісті берілістер, кішігірім жəне үлкен тісті берілістер (тісті 
доңғалақтар) деп аталады.

Тісті берілістерді əр түрлі тістермен жұпта қолдану əдеттегідей, бұл 
беріліс механизмі білік айналымдары мен айналу моментін түрлендіруге 
мүмкіндік береді. Беріліс коэффициенті - бұл біліктердің айналу санының 
минутына қатынасы, бұл тісті доңғалақтардың диаметрлері немесе 
тістерден шыққан сандардың қатынасы арқылы анықталады. 
Дөңгелектердегі тістердің саны беріліс қорабының тегістігіне əсер етеді, 
олардың саны неғұрлым көп болса, трансмиссиясы тегіс болады. Жетекші 
беріліс айналуы сыртынан берілетін, ал жетекті беріліс моменті алынатын 
беріліс деп аталады. Егер жетек тісті доңғалақтың диаметрі үлкен болса, 
онда айналу жылдамдығының пропорционалды өсуіне байланысты 
жетектің беріліс моменті азаяды жəне керісінше.

Робототехникада тісті доңғалақтар біліктер арасындағы айналу 
күштерін беру үшін қолданылады. Олар жылдамдық пен бағытты өзгерте 
алады. Беріліс механизмдері əдетте қозғалтқыштың айналу 
жылдамдығын төмендету үшін қолданылады. Олар жылдамдықты 
төмендеткенде шығыс осіндегі айналу моменті артады.

5.4. Механикалық компоненттер мен қозғалтқыштар

Редуктор - бұл қолданылатын бөлік беріліс механизмі жəне негізгі 
функцияны орындайтын біліктер арасындағы айналмалы қозғалыстар, 
тістермен ілу арқылы көрші беріліс. Редуктор конустық диск сияқты көрінеді 
немесе тең қашықтықта орналасқан цилиндрлік беті тіс. Тісті берілісте 
редуктор кіші редуктор деп аталады аз мөлшерде тістер, ал үлкен-тісті 
доңғалақ. 55 қолданған жағдайда, тістердің саны бірдей тісті жұп олар 
редуктор деп аталады, ал жетек редуктор деп аталады. Бірақ көбінесе бəрі 
редукторлар мен кіші жəне үлкен редукторлар (редукторлар) деп аталады)
(5.13-сурет).

Әр түрлі тістері бар редукторларды жұппен қолданыңыз, бұл беріліс 
механизмі айналымдар санын түрлендіруге мүмкіндік береді біліктер мен 
айналу моменті. Беріліс коэффициенті-бұл сандардың қатынасы біліктердің 
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минутына айналуы редукторлардың диаметрінің қатынасымен анықталады 
немесе тістердің сандарының қатынасы. Доңғалақтардағы тістердің саны 
тегіс жүруге əсер етеді берілістер, олардың саны неғұрлым көп болса, берілу 
барысы тегіс болады. Жетекші беріліс-бұл айналу сырттан берілетін, ал құл 
айналу моменті алынып тасталатын редуктор деп аталады. Егер диаметрі 
жетекші редуктор үлкенірек, содан кейін жетек редукторының айналу 
моменті айналу жылдамдығының пропорционалды өсуіне байланысты 
азаяды жəне керісінше.

Робототехникада редукторлар осьтер арасында айналмалы күштерді 
беру үшін қолданылады. Олар жылдамдық пен бағытты өзгерте алады. 
Әдетте редукторлар қозғалтқыштың жылдамдығын төмендету үшін 
қолданылады. Олар кезде жылдамдықты азайтыңыз, Шығыс осінің моменті 
артады.

Робототехникада қолданылатын берілістердің түрлері:
1. Цилиндрлік беріліс дөңгелектер жиынтығынан тұрады, əдетте əр 

түрлі тістері бар (5.11-сурет). Цилиндрлік берілістегі берілістердің 
осьтері параллель орналасқан. Тістер сандарының қатынасы беріліс 
қатынасы деп аталады. Кішкене берілісті беріліс, үлкен берілісті доңғалақ 
деп атайды. Егер беріліс қорабы қозғалатын болса, ал беріліс 
коэффициенті бірден үлкен болса, онда олар редуктор туралы айтады. 
Доңғалақтың жылдамдығы беріліс жылдамдығынан аз болады. Сонымен 
қатар, бұрыштық жылдамдық төмендеген кезде біліктегі айналу моменті 
артады. Егер беріліс коэффициенті бірден аз болса, онда бұл артық 
жұмыс болады.

5.11-сурет. Тісті берілістер (тік жəне бұрандалы)

2. Конустық тісті беріліс. Ол тісті доңғалақ осьтерінің қиылысып, 
айналу біліктер арасында белгілі бір бұрышта орналасқандығымен 
сипатталатындығымен сипатталады. Қай дөңгелектің қозғалуына 
байланысты, олар да жоғары жəне төмен болуы мүмкін.(5.12-сурет)
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5.12-сурет. Конустық беріліс

Құртша айналу осьтері бар үлкен беріліс коэффициенттері дөңгелектің 
тістері мен құртшаның басталу саны қатынасына байланысты алынады.

Құртшалар бір, екі немесе төрт жақты қолданылады. Құртша
берілісінің ерекшелігі - айналуды тек құртшадан құртша дөңгелегіне 
беру. Үйкеліске байланысты кері процесс мүмкін емес. Жүйе өзін-өзі 
тежейді. Бұл көтергіш механизмдерде құртша тісті доңғалақты
пайдаланумен байланысты.(5.13-сурет)

5.13-сурет. Құртша беріліс

3. Тісті берілістер. Тісті доңғалақ жəне тірек арқылы жасалған. 
Айналмалы қозғалысты трансляциялық қозғалысқа айналдырады жəне 
керісінше айналдырады. (5.14-сурет)
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5.14-сурет. Сөре тарту.

4. Спиральды беріліс.(5.15-сурет) Айқасқан біліктермен 
қолданылады. Нүктелік жанасудың арқасында торлы тістер жүктеме 
кезінде үлкен тозуға ұшырайды. Бұрандалы жетектер көбінесе 
құрылғыларда қолданылады.

5. 15-сурет. Спиральды беріліс

5. Планетарлық берілістер - бұл қозғалмалы осьтері бар тісті 
доңғалақтар қолданылатын тісті доңғалақтар. Әдетте ішкі дөңгелегі бар 
қозғалмайтын сыртқы дөңгелегі, орталық дөңгелегі жəне бекітілген 
дөңгелектің айналасында қозғалатын жəне орталық дөңгелегін 
айналдыратын спутниктері бар планета тасымалдаушысы бар. 
Айналдыру тасымалдаушыдан орталық дөңгелекке немесе керісінше 
беріледі.

Редукторлар - бұл механикалық берілістердің кең таралған түрлері. 
Олар машина жасаудың барлық салаларында кеңінен қолданылады, атап 
айтқанда металл кесетін станоктарда, автомобильдерде, тракторларда, 
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ауылшаруашылық машиналарында, роботтарда, аспап жасауда, сағат 
индустриясында жəне т.б. жəне доңғалақ диаметрлері миллиметр 
фракцияларынан 6 м-ге дейін немесе одан да көп, бірнеше жүзге, тіпті 
мыңға дейінгі қатынастар.

Тісті берілістер деп тісті доңғалақ жұбының тікелей жанасуымен 
байланысқан берілістерді айтады. Трансмиссия дөңгелектерінің кішілері 
əдетте беріліс деп аталады, ал үлкендері доңғалақ. Редуктор пойызы ең 
алдымен айналмалы қозғалысты беруге арналған.

Тісті берілістердің артықшылықтары:
1) жоғары жүк көтергіштігі;
2) шағын өлшемдер;
3) жоғары сенімділік пен ұзақ мерзімділік (40 000 сағат);
4) беріліс коэффициентінің тұрақтылығы;
5) жоғары тиімділік (бір кезеңде 0,97 ... 0,98 дейін);
6) қолданудың қарапайымдылығы.

Берілістердің кемшіліктері:
1) дайындау жəне монтаждау дəлдігіне қойылатын талаптардың 
жоғарылауы;

2) жоғары жылдамдықтағы шу;
3) динамикалық жүктемелердің орнын толтыруға 

мүмкіндік бермейтін жоғары қаттылық.
Роботқа арналған қозғалтқышты таңдау роботтың орындауы тиіс 

міндеттерге тікелей байланысты. Қозғалтқыш (қозғалтқыш) жетектің 
бөлігі бола алады немесе бөлек диск болады.

Қозғалтқышты энергияны (əдетте робототехникадағы электр 
қуатын) физикалық қозғалысқа айналдыратын құрылғы деп анықтауға 
болады.

Жетектердің басым көпшілігі айналмалы немесе сызықтық қозғалыс 
жасайды. Мысалы, қозғалтқыш - бұл жетектің бір түрі. Робот үшін дұрыс 
дискілерді таңдау қандай диск жетектері бар екенін түсінуді талап етеді. 
Мүмкін кішкене қиял, жəне математика мен физика. Айналмалы жетектер 
- бұл электр энергиясын айналмалы қозғалысқа айналдыруға арналған 
жетектің түрі.
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5.16-сурет. Айнымалы ток қозғалтқышы

Айнымалы ток (айнымалы) қозғалтқыш (5.16-сурет) мобильді 
роботтарда сирек қолданылады. Бірінші кезекте, өйткені олардың 
көпшілігі аккумулятордан тұрақты ток алуға арналған. Айнымалы ток 
қозғалтқыштары негізінен айналу моменті қажет болатын өнеркəсіптік 
қосымшаларда қолданылады. 

DC қозғалтқыштары MotorDC қозғалтқыштары əртүрлі формада 
жəне мөлшерде болады. Олардың көпшілігі цилиндр тəрізді. Оларда 
жоғары жылдамдықта айналатын шығыс білігі бар, əдетте 5000 - 10000 
айн / мин. Тұрақты ток қозғалтқыштары (5.17-сурет) өте тез айналса да, 
көпшілігі онша қуатты емес. Роботқа арналған мұндай қозғалтқыштардың 
айналу моменті аз.

5.17-сурет. Тұрақты ток қозғалтқышы

Жылдамдықты азайту жəне айналу моментін арттыру үшін беріліс 
қораптарын қосуға болады. Қозғалтқышты роботқа орнату үшін мотор 
корпусын роботтың жақтауына бекіту керек. Осы себепті, робот 
қозғалтқыштарында көбінесе мотордың бет жағында орналасқан орнату 
тесіктері болады. Демек, оларды бетіне перпендикуляр орнатуға болады.
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Тұрақты ток қозғалтқыштары сағат тілімен (CW) жəне қарсы бағытта 
жұмыс істей алады. Біліктің бұрыштық қозғалысын потенциометрлермен 
өлшеуге болады.

5.18 - сурет. Тұрақты беріліс қозғалтқышы

Бұл беріліс қорабымен біріктірілген тұрақты қозғалтқыш. (5.18-сурет)
Ол қозғалтқыштың жылдамдығын азайту жəне айналу моментін артыру 
үшін жұмыс істейді. Мысалы, тұрақты ток қозғалтқышы 10 000 айн / мин 
айналады жəне 0,001 Н * м айналу моментіне жетеді. Егер 100: 1 (жүзден 
бірге) ығысуды қосатын болсақ, онда біз 100 есе баяулаймыз. 
Нəтижесінде 10000/100 = 100 айн / мин жəне айналу моментін 100 есе 
арттырады (0,001 x 100 = 0,1 N * m).

Шынжырлы берілістің негізгі түрлері:
• белбеулік
• планетарлық
• Құртша

Құртша берілісі берілістің өте жоғары коэффициентін алуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, егер қозғалтқыш жұмыс істемесе, 
шығыс білігінің қозғалуына жол бермейді. Беріліс қораптары роботты 
манипуляторларға жақсы сəйкес келеді.

Сервос көбінесе 180 градусқа дейін айнала алады. Олар белгілі бір 
бұрылыс бұрышы арқылы айналады. Олар көбінесе ұшуды басқаруға 
немесе басқаруға арналған қашықтан басқару құралдарының қымбат 
модельдерінде қолданылады.(5.19-сурет)

  

 



230

5.19-сурет. Сервомотор

Олар қазір əртүрлі қосымшаларда қолданылады. Бұл сервостардың 
бағасы айтарлықтай төмендеді, əртүрлілігі (көлемі, технологиясы жəне 
қуаты бойынша) өсті.

Сервомоторлар жаяу жүру роботтарын жасауға ыңғайлы. Қадамдық
қозғалтқыш белгілі бір «қадамдарда» айналады (белгілі бір дəрежелерде). 
Қадамдардың саны жəне қадам өлшемдері бірнеше факторларға 
байланысты. 

Көптеген сатылы қозғалтқыштарда тісті берілістер жоқ. Бұл 
тұрақты ток қозғалтқыштары жəне айналу моменті аз болғандықтан
болады. Дұрыс бапталған қадамдық қозғалтқыш солға жəне оңға айнала 
алады жəне оны қажетті бұрыштық күйге келтіруге болады. Қадамдық 
қозғалтқыштардың бірполярлы жəне биполярлы түрлері бар. 

Қозғалтқыштардың бір кемшілігі - егер қозғалтқыш жұмыс 
істемесе, қозғалтқыштың іске қосылу бұрышына сенімді болу қиын.

Қозғалтқыш

Егер сіз берілісті қоссаңыз, онда қадамдық қозғалтқыш тұрақты 
қозғалтқышқа беріліс қосумен бірдей əсер етеді: ол моментті көбейтеді 
жəне бұрыштық жылдамдықты азайтады.
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Басқару қозғалтқыштары руль бұрышы өте дəл болуы керек болған 
кезде қолданылады. Роботты қадамдық қозғалтқыштар қадамдық 
қозғалтқыш контроллерімен бірге өте дəл бұрыштық қозғалыс бере 
алады. Сервомоторларға кейде артықшылық беріледі, өйткені олар 
үздіксіз айналуды қамтамасыз етеді. Олар өте дəл.

                    

5.20-сурет. Сызықтық атқарушы

Сызықтық жетек сызықтық қозғалыс жасайды (бір түзу бойымен 
қозғалу) жəне үш негізгі айырықша механикалық сипаттамаларға ие-
(5.20-сурет).

1. Стержень білікті жылжыта алатын минималды жəне 
максималды арақашықтық (мм немесе дюйммен).

2. Олардың күші (кг немесе фунтпен).
3. Олардың жылдамдығы (м / с немесе дюйм / с).
Сызықтық жетек көбінесе құртша берілісіне қосылған тұрақты ток 

қозғалтқышынан тұрады. Қозғалтқыш айналған кезде бұрандалы 
қондырғы қозғалтқыштан жақын немесе алыс болады. Негізінен құртша
беріліс қорабы айналмалы қозғалысты сызықтық қозғалысқа 
айналдырады. Кейбір тұрақты токтық сызықтық жетектерге сызықтық 
кері байланысты қамтамасыз ететін сызықтық потенциометр жатады. 
Тұрақты токтың сызықтық жетектері əртүрлі мөлшерде жəне əр түрлі 
болады.

Сызықтық жетектер объектілерді жылжытуға жəне оларды түзу 
сызыққа орналастыруға жақсы келеді. Өте жылдам қозғалу үшін 
пневматиканы немесе соленоидтарды қолдануға болады. Өте жоғары қуат 
үшін тұрақты желілік жетектерді, сонымен қатар гидравликаны 
пайдалануға болады.
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5.21-сурет. Электрмагнит

Электромагнит (5.21-сурет) жылжымалы өзектің айналасындағы 
орамнан тұрады. Катушкаға қуат берілген кезде магнит өрісі арқылы ядро 
тежеліп, бір бағытта қозғалады. Екі бағытты қозғалысты қамтамасыз ету 
үшін бірнеше катушкалар немесе кейбір механикалық механизмдер қажет 
болады.

Соленоидтар əдетте өте кішкентай, бірақ өте жылдам. Беріктік 
негізінен катушканың өлшеміне жəне ол арқылы қанша ток өтетініне 
байланысты. Жетектің бұл түрі клапандарда немесе құлыптау 
жүйелерінде қолданылады. Мұндай жүйелерде, ереже бойынша, кері 
байланыс жоқ (ядро толығымен тартылады немесе толық кеңейтіледі).

Пневматикалық жəне гидравликалық жетектер ауаны немесе 
сұйықтықтар (мысалы, су немесе май) түзу қозғалуға қызмет етеді.(5.22-
сурет). Дискілердің бұл түрлері өте ұзақ соққыларға, жоғары қуатқа жəне 
жоғары жылдамдықтарға ие болуы мүмкін.

Жұмыс үшін олар компрессорлық сұйықтықты қолдануды қажет 
етеді. Бұл олардың жұмысын əдеттегі электр жетектеріне қарағанда 
қиындатады. Олар қуатты, жылдам жəне жалпы мөлшері бойынша үлкен. 
Жəне ең алдымен өнеркəсіптік жабдықта қолданылады.

Сурет 5.22. Пневматикалық жəне гидравликалық жетектер 

Роботтарды жобалау кезінде роботтың корпусы үшін материалды 
таңдау қажет. Материалдық таңдау өте көп, бірақ кез-келген материал 
белгілі бір дизайнға сай келе бермейді. Әр материалдың өзіндік 
ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Роботты құруға 
арналған материалды таңдауды анықтайтын маңызды критерий - болашақ 
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роботтың өлшемдері. Робототехника практикасында роботтарды кішігірім 
роботтар (үстел үстінде маневр жасай алатын робот), орташа роботтар 
(үстел үстінде қозғалуға шамасы жетпейтін, бірақ өзін көтере алатындай 
жеңіл робот) жəне үлкен роботтар деп ажыратады.

Ағаш
Ағаш - роботтандырылған дизайнның алғашқы кезеңіндегі ең 

жақсы материал. Бұл материал жеңіл, жеткілікті берік, оңай жұмыс 
істейді жəне арзан. Егер сіз болашақ дизайныңызда металл немесе 
пластик қолдануды жоспарласаңыз да, ағаш прототип жасау үшін 
пайдалы болуы мүмкін. Ағаштың өндірістік робототехникада 
қолданылмауының басты себебі - бұл ағаш: біріншіден, бұл жоғары 
технологиялық материал емес, екіншіден, ағаш табиғи композициялық 
материал, бірақ синтетикалық композиттік материалдармен 
салыстырғанда салқындату коэффициенті төмен. салқындату 
коэффициенті өте жоғары.

Осылайша, ағашты шағын жəне орта роботтардың құрылысында, 
прототиптеуде жəне көмек ретінде пайдалануға болады.

Металл
Мұнда əрқайсысы əртүрлі қасиеттерге ие 80 түрлі таза металдар

бар. Роботты дизайн қолданады, тек бірнеше таза металдар, көбінесе 
легирленген металдар.

Легірлеу - бұл, ең болмағанда, біреуі металл болатын жəне алынған 
материалдың металл қасиеттеріне ие болатын екі немесе одан да көп 
элементтерді біріктіру процесі. Алынған металл зат оның 
компоненттерінің қасиеттерінен əртүрлі қасиеттерге ие (кейде 
айтарлықтай ерекшеленеді). Кейбір металдар мен олардың 
қорытпаларының қасиеттері төменде келтірілген.

Алюминий
Алюминий - бұл өте арзан металл, жеңіл, берік, коррозияға төзімді

жəне оңай жұмыс істейді. Алайда, алюминийді дəнекерлеу практикалық 
емес, өйткені ол арнайы дəнекерлеу жабдықтарын қажет етеді жəне 
байланыстыру өте берік емес. Дəнекерлеу мүмкін болғанымен, ол берік 
байланыс жасамайды. Бөлшектерді қосу үшін гайкаларды, болттарды, 
тойтармаларды қолдану тиімдірек.

Роботтандырылған құрылыста алюминий кіші жəне орташа 
роботтарға, үлкен роботтардағы тірек емес бөлшектерге жарамды. 
Алюминий қорытпасы - дюралюмин бар, ол мықты, өте жеңіл, бірақ 
өндірісі қымбат, сондықтан ол робототехникаға жарамайды.

Болат
Әдетте қолдануға болатын болат алюминийден берік, бірақ онымен 

жұмыс істеу қиын жəне қиын темір қорытпасы болып табылады. 
Мысалы, бұрғылау кезінде құралдар күңгірт болады, чиптер өте өткір 
болады. Бөлшектерді дəнекерлеуге болады, бірақ болатты қыздыратын 
жерлерде (дəнекерлеу температурасында) қорытпаның сипаттамалары 
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өзгереді (беріктігі, қаттылығы, татқа төзімділігі). Болатқа бұрғылау үшін 
салқындату жəне бұрғылау жылдамдығы төмен (айналмалы) қажет.

Робототехникалық дизайнда мұндай материал үлкен роботтар мен 
ауыр роботтарға арналған. Қарастырылып отырған материал шағын 
немесе орташа роботтар үшін өте ауыр.

Қола
Қола - мыстың қалайы, алюминий, қорғасын, берилий сияқты 

металдармен, ал мышьяк, кремний жəне фосфор сияқты бейметалдармен 
қорытпасы. Сонымен қатар, мұндай қорытпаларды фосфор, мырыш, 
марганец, темір жəне никельмен қосымша легірлеуге болады.

Қола роботтандырылған құрылымдарға жарамайды, өйткені 
материал тым ауыр жəне қымбат. Қола мойынтіректер өндірісінде 
қолданылады.

Жез
Жез - бұл металдарға негізделген қорытпа: мыс жəне мырыш. Жез 

алюминийден гөрі ауыр жəне қымбат, оны өңдеу оңай, оны дəнекерлеуге 
болады, ол қатты жəне серіппелі. Жезден шағын механизмдерді, 
электрлік контактілерді, серіппелі қыстырғыштардың əр түрлі түрлерін 
жасауда қолданылады.

Мыс
Мыс - өзіне тəн металды жылтырлығы бар иілгіш, алтын-қызғылт 

металл. Мыс таза түрінде өте жұмсақ, тұтқыр жəне оңай оралып, 
созылады. Қоспалар оның қаттылығын арттыра алады.

Мыстың жоғары электр өткізгіштігі оның артықшылықты 
қолданылуын анықтайтын негізгі қасиет деп атауға болады. Мыстың 
жылу өткізгіштігі де өте жоғары.

Мыстың тығыздығы, балқу температурасы жəне қайнау 
температурасы жоғары. Коррозияға жақсы төзімділік сонымен қатар 
маңызды қасиет болып табылады. Мысалы, жоғары ылғалдылықта темір 
əлдеқайда тез тотығады.

Мыс өңдеуге жақсы мүмкіндік береді: оны мыс парағына жəне мыс 
таяқшасына айналдырып, қалыңдығын миллиметрдің мыңнан біріне 
дейін жеткізетін мыс сымға тартады.

Робототехникалық дизайнда ол сымдар, осьтер, арнайы бөлшектер 
түрінде қолданылады.

Синтетикалық материалдар
Синтетикалық материалдар - бұл материалдардың үлкен тобына 

берілген атау. Жүздеген түрлі пластмассалар бар, олардың əрқайсысының 
сипаттамалары мен қолданылуы əр түрлі. Енді олардың кейбірін 
қарастырайық. Синтетикалық материалдардың көпшілігі оларды 
қыздырғаннан кейін пішіндес болуы мүмкін. Бұл материалдарды 
бұрғылау жəне аралау төмен жылдамдықты қажет етеді немесе 
материалдың еруіне жол бермеу үшін оларды сумен салқындату қажет. 
Жұмсақ пластикті қызметтік пышақпен кесуге болады.
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Поливинилхлорид
Поливинилхлорид (ПВХ) қатты, бірақ белгілі бір сығымдалуға ие. 
Бұл қасиет бұралған гайкалардың дірілдеуін азайту ықтималдығын 

азайтады. ПВХ парағын өңдеу жəне кесу оңай. Ұқсас материал - бұл 
кеңейтілген полистирол, ол қалыңдығы 5 мм болатын, қатты көбік 
парағы, екі жағынан пластикалық пленкамен жабылған. Бұл парақ ПВХ-
ға қарағанда берік емес, бірақ оны өңдеу оңай жəне шағын жеңіл 
роботтарға жарайды.

Плексиглас
Плексиглас оңай өңделеді жəне жеткілікті берік, мөлдір, 200°C 

дейін қыздырылғаннан кейін пішінге бүгілуі мүмкін. Плексигласс оңай 
өңделеді жəне кішігірім жеңіл роботтарға қолайлы.

Композициялық материалдар
Полимерлі композициялық материалдар - бұл полимерлі матрица 

мен арматуралық материалдан тұратын материалдар. Бұл материалдар 
болат пен алюминий қорытпаларына қарағанда едəуір берік жəне берік.

Композициялық материалдардың болатты алмастырмауының себебі 
- шығындар. Композиттер салмақ бағадан гөрі маңызды болған кезде ғана 
қолданылады, мысалы, ұшақ жасау кезінде: салмағы аз жанармай 
шығыны аз жəне / немесе одан да көп пайдалы жүктеме дегенді білдіреді.

Робототехникада композиттердің негізгі үш формасы қолданылады: 
1) қаттылықты жоғарылату үшін əрқайсысының ішкі қасиеттеріне сүйене 
отырып, ағаш, қағаз, пластмасса немесе металды біріктіретін ламинат, 
əдетте парақ түрінде; 2) шыны талшық пен шайырды қолданатын 
материал. Кейде шайырға беріктік беру үшін оған металл, мата немесе 
көміртекті толтырғыш қосады; 3) көміртекті немесе графитті қолданатын 
материал (беріктігі үшін).

Пенопласт
Пенопласт - көбіктенетін (клеткалық) пластмассадан тұратын 

материалдар класы. Көбіктің негізгі бөлігі газ болғандықтан, көбіктің 
тығыздығы оның тығыздығынан едəуір төмен.

Көбік пластикті өңдеу жəне орнату оңай, сіз кез-келген 
геометриялық пішіннің құрылымын жасай аласыз, беріктігі жəне сығылу 
тығыздығы жоғары, жылу оқшаулау қабілеті жоғары, құрамында улы 
жəне адам денсаулығына зиянды заттардың қатары жоқ, материалдың 
бағасы төмен. Сонымен қатар, көбік шектеулі механикалық беріктікке ие, 
бұл орнатудан кейін қорғаныс құруды қажет етеді; ол бояулар мен 
лактармен жəне нитро бояулармен жанасқанда құлайды; кеміргіштермен 
зақымдалуы мүмкін, сондықтан оны жануарлар үшін онша тартымсыз 
заттармен жабу керек.

Робототехника үшін көбік нəзік, тек прототиптеу үшін  
қолданылады.

Картон
Бұл əдетте нəзік материал, бірақ тез прототиптеу үшін өте ыңғайлы. 

Картонды пышақпен немесе қайшымен кесіп таспамен немесе желім 
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мылтықпен жапсыруға болады. Құрғақ болған кезде, ол оқшаулағыш
болып табылады жəне оны сұлбалардың прототипі үшін сұлба ретінде 
пайдалануға болады.

Көбіне робот бөліктерінің дұрыс жалғанғанына көз жеткізу үшін 
макет картоннан жасалады. Кейде картонды жұмыс істейтін роботтың 
кейбір бөліктері үшін қолдануға болады

Бағдарламалық жасақтама
Роботтарды бағдарламалау əдетте роботтарды құрумен байланысты 

соңғы кезең болып табылады.
Бағдарламалаусыз робот өте əдемі жəне ештеңе жасай алмайтын 

қымбат модель.
Бағдарламалау бағдарламасы таңдалған микроконтроллерге сəйкес 

келуі керек. Егер Arduino микроконтроллері таңдалса, онда Arduino 
бағдарламалық жасақтамасын таңдау керек.

Егер Lego сызғышы таңдалса, онда Lego бағдарламалық 
жасақтамасын таңдау керек. Әр түрлі микроконтроллерлерді қолдану 
үшін бағдарламалау тілі туралы шешім қабылдау керек. Роботтарды 
бағдарламалаудың ең кең таралған тілдері:

• Ассемблер
Бұл машиналық кодқа мүмкіндігінше жақын төменгі деңгейлі тіл. 

Ассемблер тек нұсқаулық деңгейінде кодқа абсолютті бақылау қажет 
болғанда ғана қолданылуы керек.

• Негізгі
Алғашқы кеңінен қолданылатын бағдарламалау тілдерінің бірі. Оны 

əлі күнге дейін кейбір микроконтроллерлер (Basic Micro, BasicX) 
қолданады, Parallax) білім беру роботтарын бағдарламалауға арналған.

• C / C ++
Ең танымал тілдердің бірі. Си тілі төменгі деңгейдегі басқаруды 

сақтай отырып, жоғары деңгейлі функционалдылықты қамтамасыз етеді.
• Java

Бұл Xi-ге қарағанда заманауи. Ол төменгі деңгейдегі басқару 
элементтері есебінен көптеген қауіпсіздік мүмкіндіктерін ұсынады. 
Бірнеше өндірушілер Java-да қолдану үшін арнайы микроконтроллер 
жасайды.

• C#Microsoft корпорациясының меншікті тілі қолданыладыVisual 
Studio-да қосымшалар жасау.

• Python Ең танымал тілдердің бірі. Оны үйрену өте оңай, 
сондықтан оны бағдарламаларды жылдам жəне тиімді тасымалдау 
үшін пайдалануға болады.

• Arduino бағдарламалық жасақтамасы.
• C ++ нұсқасы қолданылады. Онымен роботтарды бағдарламалау 

бағдарламалауды жеңілдету үшін кейбір жеңілдетулерден тұрады.
Роботты басқару үшін сізге микроконтроллерді бағдарламалау қажет. 

Микроконтроллер - бұл бағдарламаларды орындауға қабілетті есептеуіш 
құрылғы (яғни нұсқаулар тізбегі).
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Ол көбінесе роботтың «миы» немесе «басқару орталығы» деп 
аталады. Әдетте, микроконтроллер барлық есептеу, шешім қабылдау 
жəне байланыс үшін жауап береді.

Сыртқы əлеммен байланыс орнату үшін микроконтроллерде электр 
сигналын тануға арналған түйреуіштер қатары бар. Сонымен, 
бағдарламалау нұсқаулығының көмегімен сигналды максимум (1/С) 
немесе ең аз (0/өшіру) қосуға болады. Бұл түйреуіштерді электр 
сигналдарын оқуға да пайдалануға болады. Олар сенсорлардан немесе 
басқа құрылғылардан келіп, сигналдардың жоғары немесе төмен екенін 
анықтайды.

Кез-келген тұрмыстық техника немесе электрондық құрылғы кем 
дегенде бір микроконтроллерді пайдаланады. Бірнеше 
микроконтроллерлер жиі қолданылатын болса да. Мысалы, 
теледидарларда, кір жуғыш машиналарда, басқару тақталарында, 
телефондарда, сағаттарда, микротолқынды пештерде жəне басқа да 
көптеген құрылғыларда.

Микропроцессорлардан айырмашылығы (мысалы, дербес 
компьютерлердегі орталық процессор), микроконтроллер перифериялық 
құрылғыларды қажет етпейді. Сыртқы оперативті жад немесе сыртқы жад 
сияқты. Бұл дегеніміз, дегенмен, микроконтроллердің қуаты ДК-нің 
аналогтарына қарағанда азырақ болуы мүмкін. Микроконтроллерлерге 
негізделген сұлбалар мен өнімдерді жобалау əлдеқайда жеңіл жəне арзан 
болғандықтан, əрдайым жиі кездеседі, өйткені қосымша жабдықтың өте 
аз компоненттері қажет.

Микроконтроллер өзінің шығыршықтары арқылы өте аз мөлшерде 
электр қуатын шығара алатындығын ескеру маңызды. Бұл қуатты электр 
қозғалтқышын, электромагнитті, үлкен жарықтандыруды немесе басқа 
кез-келген үлкен жүктемені микроконтроллерге тікелей қосу мүмкін 
болмайды дегенді білдіреді. Мұны істеу контроллерді зақымдауы мүмкін.

Микроконтроллерлерге орнатылған арнайы жабдық бұл 
құрылғыларға сандық енгізу-шығару, негізгі есептеулер мен шешім 
қабылдаумен ғана шектелмейді. Көптеген микроконтроллерлер UART 
(RS232 немесе басқаша), SPI жəне I2C сияқты ең танымал байланыс 
протоколдарын қолдайды. Бұл функция компьютерлер, датчиктер немесе 
басқа микроконтроллерлер сияқты басқа құрылғылармен байланыс 
орнатқан кезде өте пайдалы.

Бұл хаттамаларды қолмен жүзеге асыруға болатындығына 
қарамастан, бөлшектермен айналысатын арнайы борттық аппараттық 
құрал болған жөн. Бұл микроконтроллерге басқа міндеттерге назар 
аударуға мүмкіндік береді жəне бағдарламаны таза ұстайды.

Аналогты цифрлық түрлендіргіштер (АТС) кернеудің аналогтық 
сигналдарын цифрға түрлендіру үшін қолданылады. Онда оның мөлшері 
кернеу шамасына пропорционалды, содан кейін бұл санды 
микроконтроллер бағдарламасында қолдануға болады. Кейбір 
микроконтроллерлерде аралық қуат қуатын жоғары жəне төмен 
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деңгейден айырмашылығы үшін импульстік ен модуляциясын (PWM) 
пайдалану мүмкіндігі бар. Мысалы, бұл əдіс жарық диодының 
жарықтылығын тегіс өзгертуге мүмкіндік береді.

Кейбір микроконтроллерлерде интеграцияланған кернеу реттегіші 
бар. Бұл өте ыңғайлы, өйткені ол микроконтроллерге кең кернеу 
диапазонында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сондықтан оны ұсыну 
талап етілмейді. Сондай-ақ, бұл қосымша сенсорлық қуат көзінсіз əр 
түрлі датчиктерді жəне басқа құрылғыларды оңай қосуға мүмкіндік 
береді. Кіріс жəне шығыс сигналдарының қайсысын қолдану керек, бұл 
тапсырма мен шарттарға байланысты. Мысалы, егер бірдеңені жай қосу 
немесе өшіру міндеті тұрса, онда микроконтроллердің кіріс түйіспесінде 
сигнал цифрлы болғаны жеткілікті. Коммутатордың екілік күйі 0 немесе 
1. Жоғары сигнал деңгейі 5 вольт, ал төменгі деңгей 0 болуы мүмкін. 
Егер сіз, мысалы, температураны өлшегіңіз келсе, сізге аналогтық кіріс 
сигналы қажет. Әрі қарай, микроконтроллердегі ADC кернеуді 
түсіндіреді жəне оны сандық мəнге айналдырады.

Микроконтроллерлерді бағдарламалау толық мүмкіндіктері бар 
кітапханалары бар заманауи IDE көмегімен жеңілдетіледі. Олар барлық 
қарапайым тапсырмаларды оңай қамтиды жəне көптеген дайын кодтық 
мысалдарға ие.

Қазіргі уақытта микроконтроллерлер əр түрлі жоғары деңгейдегі 
тілдерде бағдарламалануы мүмкін. Бұл C, C ++, C #, Python, Basic жəне 
басқалары сияқты тілдер.

• Arduino микроконтроллерлері бағдарламалық жасақтаманы 
қолданады

Arduino жəне өңдеу кезінде қайта бағдарламаланған.
• Негізгі Stamp микроконтроллерлерінде PBasic қолданылады.
• Basic Atom микроконтроллерлерінде Basic Micro қолданылады.
• Parallax-тен Javelin Stamp Java-да бағдарламаланған.
Егер белгілі немесе танымал өндірушінің микропроцессоры 

қолданылса, онда бұл тақырыпта көптеген əдебиеттер болуы мүмкін. Бұл 
жағдайда роботтарды бағдарламалау үлкен қиындық тудырмайды.

Егер сіз шағын, көпшілікке танымал емес өндірушінің 
микроконтроллерін таңдасаңыз (мысалы, оның көптеген функциялары 
болғандықтан, сіздің ойыңызша, жоба үшін пайдалы болар еді), онда 
контроллердің қай тілде бағдарламалануы керектігін жəне қандай əзірлеу 
құралдары бар екенін қарау керек ( əдетте контроллер өндірушісінен).

Микроконтроллерді бағдарламалау оңайырақ болады, өйткені
өндірушілер графикалық бағдарламалау ортасын жасайды. Бұл кодтың 
бірнеше жолын қамтитын пиктограммалар. Пиктограммалар бір-бірімен 
байланысты. Нəтижесінде визуалды түрде қарапайым, бірақ құрамында 
кодтың көп мөлшері бар бағдарлама жасалады. Мысалы, бір сурет 
қозғалтқышты басқаруды білдіруі мүмкін. Пайдаланушыдан 
пиктограмманы тек қажет жерге қойып, айналу бағыты мен төңкерістерді 
көрсетуі қажет.
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Әзірленген микроконтроллер тақталарын қолдануға ыңғайлы. 
Оларды ұзақ уақыт пайдалану оңайырақ. Олар сонымен қатар ыңғайлы 
USB қуат пен бағдарламалау интерфейстерін ұсынады. Демек, кез-келген 
заманауи компьютерге қосылуға болады.

Микроконтроллер компьютер процессорына өте ұқсас. Олай болса, 
неге роботты басқару үшін тек компьютерді пайдаланбасқа?

Күрделі есептеулер мен алгоритмдерді қамтитын роботтарда 
микроконтроллер көбінесе стандартты компьютермен ауыстырылады 
(немесе толықтырылады). Стационарлық компьютерде аналық плата, 
процессор, құрылғының жедел жадысы (мысалы, қатты диск), видеокарта 
(ішкі немесе сыртқы) бар.

Сонымен қатар, монитор, пернетақта, тінтуір жəне т.б. сияқты 
перифериялық құрылғылар бар, бұл жүйелер əдетте қымбатырақ, 
физикалық тұрғыдан үлкен жəне көп қуат алады.

Микроконтроллер кез-келген робототехника жобасына қажет. 
Дұрыс микроконтроллерді таңдау өте қиын мəселе болып көрінуі мүмкін. 
Әсіресе диапазонын, техникалық сипаттамаларын жəне қолданылуын 
ескере отырып. Нарықта көптеген əртүрлі микроконтроллерлер бар:

• Ардуино
• BasicATOM
• VEX
• Lego EV3 жəне т.б.
Микроконтроллер функциялардың дұрыс орындалуы үшін

роботтың барлық арнайы əрекеттерін орындай алуы керек. Барлық
микроконтроллерлерге бірнеше ерекшеліктер тəн (мысалы, цифрлық
кірістер мен шығыстар, қарапайым математиканы орындау,
құндылықтарды салыстыру жəне шешім қабылдау мүмкіндігі).

Басқа контроллерлер арнайы жабдықты қажет етеді (мысалы, ADC, 
PWM жəне байланыс протоколдарын қолдау). Сондай-ақ, жад пен
жылдамдыққа қойылатын талаптар, сондай-ақ түйреуіштер саны
ескерілуі керек.

Көптеген датчиктер мен компоненттер көптеген 
микроконтроллерлермен тікелей интерфейс жасай алады. Кейбір 
компоненттер белгілі бір микроконтроллермен өзара əрекеттесуге 
арналған. Мүмкін олар бірегей жəне микроконтроллерлердің басқа 
түрлерімен үйлеспейтін болады.

Бақылау сұрақтары:
1. Техникалық объектілерді жобалаудың келесі кезеңдері қандай 

тəртіппен орындалады:
a)дамыту жұмыстары;
b)прототиптердің өндірісі;
c)ғылыми-зерттеу жұмысы;
d)тестілеу жəне қабылдау;
e)техникалық құжаттаманы əзірлеу.
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2. Техникалық жобалаудың алдында қандай кезең бар?
3. Даму жұмыстарының негізгі кезеңдері қандай?

4. Инженерлік жұмыстың еңбек сыйымдылығын төмендетудің 
негізгі əдістері қандай?

5.Дизайн сапасын жақсарту үшін қандай əдістер қолданылады?

5.5. Роботтарды электрмен жабдықтау жүйелері

Роботтардың жұмыс істеуі үшін қуат қажет - роботтардың көпшілігі 
бұл үшін электр қуатын пайдаланады. Мобильді роботтарды автономды 
қуатпен қамтамасыз ету үшін екі көз қолданылады: электр батареялары 
жəне фотоэлементтер. Жақын арада қуат көзі роботтардың үшінші көзі 
пайда болады - отын элементтері.

Фотоэлементтер
Әдетте күн батареялары деп аталатын фотоэлементтер күн сəулесінің 

əсерінен электр қуатын өндіреді. Стандартты күн батареялары өте төмен 
қуаттылыққа ие: потенциалдар айырымы шамамен 0,7 В болған кезде 
олар бірнеше миллиампқа ток шығарады. Қолайлы қуат деңгейін алу 
үшін элементтер күн батареяларын (батареяларды) құру үшін бір-бірімен 
біріктірілген.

Робототехникада күн батареялары роботтарға тікелей қуат беру үшін 
тізбектей жəне параллель қосылады. Роботтың жұмыс істеуін күн 
батареяларынан қамтамасыз ету үшін оның функцияларының қажетті 
ауқымын сақтай отырып, оның мөлшері минималды болуы керек. 

Тиісінше, жеңіл жəне жоғары берікті материалдар мен аз энергияны 
тұтынатын электронды сұлбалар қолданылуы керек. Құрылымның 
салмағы мен электр энергиясын тұтыну неғұрлым аз болса, күн 
батареяларын пайдалану соғұрлым перспективалы болады. Дегенмен, 
кез-келген роботты құруда жеңіл жəне үнемді энергия шығыны маңызды. 
Күн батареялары батареяларды қайта қуаттай отырып, робот үшін екінші 
қуат көзі бола алады. Бұл біріктірілген қуат көзі роботқа тікелей электр 
энергиясымен салыстырғанда күн батареяларының қуатын азайтады. 
Алайда, бұл жағдайда робот уақыттың бір бөлігін ғана белсенді жұмыс 
істейді, ал қалғандары аккумуляторларды қайта зарядтайды.

Сондай-ақ, күн батареяларын тікелей жəне қосымша қуат көзі
ретінде бірге қолдануға болады.

Батареялар
Батареялар - роботтар үшін ең көп қолданылатын қуат көзі. Кез-

келген аккумулятордың сыйымдылығы, оның түріне қарамастан, ампер-
сағатпен өлшенеді, бұл токтың ампердегі немесе миллиампердегі өнімін 
жəне сағаттармен өрнектелетін уақытты білдіреді, сол кезде батарея 
берілген токты бере алады. Бұл тұжырымдаманың өте қарапайым 
физикалық мəні бар. Батареяның сыйымдылығы - 2 сағат. Бұл дегеніміз, 
батарея 2А ток күшін 1 сағат бойы ұстап тұра алады. Егер ток күшін 1 А-
ға дейін төмендететін болсақ, онда батарея ток күшін 2 сағат бойы ұстап 
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тұра алады. Егер ток күші 500 мА дейін азайса, онда уақыт сəйкесінше 4 
сағатқа дейін артады. Осылайша, батареяның «өмірі» ағып жатқан ток 
күшіне кері пропорционалды.

Гальваникалық элементтер
Гальваникалық элементтер - бұл бір реттік батареялар. Ұяшықтың 

кернеуі шамамен 1,5 В болатын аккумуляторлар класын қарастырыңыз, 
роботтарды жобалау кезінде «өлі» батареяларды жиі ауыстыру 
құрылғыны пайдалану құнын жоғарылатады. Алайда, мұндай 
батареялардың артықшылығы олардың батареяларға қарағанда электр 
қуатының үлкендігінде. Құрылғыны «бір реттік» пайдалану кезінде 
(мысалы, Робот жарыстарындағы «жекпе-жекшілер») гальваникалық 
батареяларды қолданған жөн болар, себебі олар үлкен қуат береді. 
Аккумулятор батареяларының классификациясы.

Батареялардың айырмашылығы электр энергиясын өндіруге 
қолданылатын химиялық заттардың түріне байланысты. Батарея түрін 
таңдау қуаттың батарея бағасына қатынасына байланысты өлшемдерге 
негізделген, батареяның қызмет ету мерзімі, пайдалану 
температурасының диапазоны, разряд қисығы жəне разрядтың 
максималды тогы.

Көмір-мырыш элементтері
Мырыш-көміртекті элементтер батарея қатарының төменгі жағында 

орналасқан. 1868 жылы Джордж Лекланчет ойлап тапқаннан бері олар 
айтарлықтай өзгеріске ұшыраған жоқ. Мырыш-көміртекті элементтің 
меншікті сыйымдылығы төмен (текше см-ге шамамен 0,05-0,1 Вт), 
жоғары ағымдарға төтеп бермейді, разрядты қисық сызығы бар жəне 
төмен температурада жұмыс істемейді. Бұл заттар өте арзан, бірақ 
ескірген.

Марганецтің сілтілік элементтері
Мұндай элементтер əдетте сілтілі батареялар деп аталады. Олардың 

меншікті сыйымдылығы жоғары (0,1-0,15 Вт / сс), олар температуралық 
сипаттамаларын жақсартты, разрядтың қисық сызығы жəне орташа баға.

Литий жасушалары
Литий жасушалары қазіргі кездегі ең жақсы болып табылады. 

Олардың сыйымдылығы 0,5 Вт / куб. см, олар жоғары температурада да, 
төмен температурада да керемет температуралық сипаттамаларға ие, 
зарядты өте ұзақ уақыт сақтайды (шамамен 15 жыл), сонымен қатар 
жеңіл. Кемшілігі - салыстырмалы түрде жоғары баға.

Қайта зарядталатын батареялар
Қайта зарядталатын батареялар қайта зарядталады. Ең көп 

қолданылатын батареялар - никель, литий жəне қышқыл.
Автомобиль қышқылының батареялары робототехникада аз 

қолданылады. Себебі, мұндай батареяларда «нөлге» дейін түсіру 
технологиялық тұрғыдан қолайсыз. Бұл батареялар қысқа уақытқа 
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жоғары ток бере алады (машинаны стартермен іске қосыңыз), содан кейін 
оны дереу зарядтау керек.

Батареяның толық заряды біткеннен кейінгі электр энергиясының 
қалдықтары терең разряд деп аталады. Терең разрядқа төтеп бере алатын 
қышқыл батареялар бар, олар, мысалы, күн батареяларына негізделген 
аралас энергетикалық жүйелерде қолданылады, бірақ мұндай 
батареялардың бағасы жоғары. Роботтарды жобалау кезінде терең 
разрядтау циклдарына төтеп бере алатын батареяларды пайдалану 
ұсынылады.

Электрохимиялық технологияға байланысты мобильді 
құрылғыларға арналған қазіргі заманғы қуат көздерінің келесі 
негізгі түрлерін ажыратуға болады:

-мөрмен қорғасын қышқылы (SLA);
-никель-кадмий (NiCd);
-никель метал гидриді (NiMH);
-литий-ион (Li-Ion);
-литий полимері (Li-Pol).
Сирек батарея түрлеріне мыналар жатады:

-никель-мырыш;
-күміс-мырыш;
-күміс-кадмий;
-жанармай.
Батареялар қымбатырақ болғанымен, оларды пайдалану ұзақ 

мерзімді пайдалану кезінде айтарлықтай үнемдеуге əкеледі. Батареялар, 
əдетте, зарядсыздандырудың 200-ден 1000-ға дейінгі циклына мүмкіндік 
береді. Көптеген жағдайларда роботқа шағын зарядтағышты салуға 
болады, бұл зарядтағыштан батареяларды шығарудың қажеті жоқ.

Атқарушы құрылғылар
Робот - синергияның жақсы мысалы, яғни бұрын белгілі 

компоненттердің (манипуляторлар, компьютерлер, сенсорлар) жиынтығы 
жаңа сапаны - жасанды интеллекттің жеткілікті дамыған нұсқасы, 
жасанды сезімдер (сенсорлар), қоршаған ортаны қабылдау жəне оған 
белсенді əсер ету қабілеті бар техникалық құрылғының принципті жаңа 
түрі қалай береді, осы үдеріс барысында оқыту жəне жетілдіру

Басқару құрылғысы - бұл сенсорлық жүйеден кері байланыс 
сигналдарын ескере отырып, бағдарламаланған бағдарлама негізінде 
атқарушы жүйенің тетіктерін басқару заңдарын əзірлеуге қызмет ететін 
роботтың «миы».

Датчик жүйесінің функциялары:
• жағдайларды тану жəне роботтың жұмыс істеу ортасын 

модельдеу,
• іс-шараларды жоспарлау жəне мақсатты шешімдер қабылдау,
• қозғалысты бағдарламалау жəне оңтайландыру,
• бағдарламалау тілінде робот пен адам жəне өзара 

əрекеттесетін құрылғылар арасындағы байланысты 

  

 



243

ұйымдастыру.
Басқару құрылғыларын мыналар негізінде жүзеге асыруға болады:
• пневматикалық немесе электрлік логикалық элементтер,
• кіру (аналогтық-цифрлық) жəне шығыс (цифрлық-аналогтық) 

түрлендіргіштер мен интерфейсті байланыс арналарының кең 
спектрін қамтитын есептеу құрылғыларына негізделген, олардың 
саны бірнеше оннан бірнеше мыңға дейін. Үзіліссіз (аналогтық) 
жəне дискретті (сандық) сигналдар жүйке талшықтары сияқты 
байланыс каналдары арқылы беріледі. Роботтың интеллектуалды 
жəне адаптивті мүмкіндіктері негізінен басқару жүйесінің 
алгоритмдік жəне бағдарламалық жасақтамасымен анықталады.

Сенсорлық жүйе Роботтың сыртқы орта жағдайы мен роботтың өзі 
туралы ақпаратты қабылдауға жəне түрлендіруге арналған жасанды сезім 
мүшелері.

Сенсорлық жүйенің элементтері:
• теледидар жəне оптоэлектрондық құрылғылар,
• лазерлік жəне ультрадыбыстық қашықтық өлшегіштер,
• акустикалық датчиктер мен сонарлар,
• жанасу, жанасу жəне индуктивті датчиктер,
• позиция, жылдамдық, күштер мен моменттер сенсорлары,
• потенциометрлер жəне т.б.

Байланыс жүйесі роботтың «тілі» болып табылады, ол 
сигналдарды таратуға қызмет етеді:

• робот жүйелері арасында,
• робот пен адам арасында,
• роботтар арасында: диалог жүргізу, роботқа тапсырмалар 

тұжырымдау, оның жүйелерінің жұмысын бақылау, 
ақаулықтарды диагностикалау, күнделікті тексерулер жəне т.б.

Адамнан ақпарат, əдетте, енгізу құрылғысы немесе басқару панелі 
арқылы физикалық əсер ету арқылы келеді (батырманы немесе пернені 
басу, ауызша байланыс, биопотенциалды (биоконтрол) пайдаланып 
ақпаратты енгізу). Адамға роботтан ақпарат, əдетте, жарық жəне 
дыбыстық сигналдар түрінде келеді, ал бұл ақпаратты тасымалдаушылар 
дисплейлердің əр түрлі түрлері - сандық көрсеткіштер, дисплейлер, 
телекамералар жəне т.б.

Басқару, ақпараттық-өлшеу жəне байланыс жүйелерінің үйлесуі 
роботтың қоршаған ортамен белсенді өзара əрекеттесуін ұйымдастыру 
жəне адам құрастырған тапсырмаларды орындау мақсатында ақпаратты 
өңдеу мен беруді жəне атқарушы жүйенің жетектері мен механизмдерін 
тікелей басқаруды қамтамасыз ететін роботтың ақпараттық-басқару 
жүйесін құрайды.

Атқарушы немесе қозғалтқыш жүйесі - бұл қоршаған орта 
объектілеріне тікелей əсер етуге немесе олармен басқару сигналдарына 
сəйкес өзара əрекеттесуге арналған құрылғылар;
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ақпараттық-өлшеу жүйесі тұжырымдайды немесе тікелей 
оператор. Қозғалтқыш жүйесінің элементтері:

• жетектер (қозғалтқыштар),
• беру құрылғылары (берілістер),

• механикалық қолдар (манипуляторлар),
• механикалық аяқтар (педикуляторлар),
• түрлі технологиялық құралдар,
• плоттерлер,
• доңғалақты, шынжырлы жəне басқа шассиі бар богия жəне т.б.
Қысқыш құрылғылар
Ұстау құрылғысы өндіріс объектісін жəне (немесе) технологиялық 

жабдықты ұстауға жəне ұстауға арналған, жұмыс деп аталатын жұмысшы 
орган деп аталады.

МЕМСТ 26063—84 ұстау құрылғыларының келесі түрлерін 
орнатады: механикалық, вакуумдық, магниттік жəне басқалар.

Барлық типтегі ұстағыш құрылғылардың жалпы тұжырымдамасы -
бұл тұжырымдама «Жұмыс элементі». Жұмыс элементі - бұл объектімен 
тікелей жанасатын ұстау құрылғысының элементі.

Магниттік ұстағыштар үшін жұмыс жасайтын элементтер вакуум 
үшін магниттік жүйенің элементтері болып табылады, оған объект 
тартылады

– ауа шығаратын қуысты шектейтін затпен жанасатын сорғыш. 
Әдебиетте «жұмыс элементтері» терминімен қатар антропоморфтық 
терминдер қолданылады: «еріндер», «саусақтар», «жақтар» жəне т.б.

Механикалық ұстау құрылғылары қозғалтқыш немесе объектінің өз 
салмағымен құрылған жұмыс элементтерімен жанасу нүктелеріндегі 
(аймақтарындағы) реакциялар əсерінен ұсталатын құрылғылар деп 
аталады. Механикалық ұстағыштар ұстағыш жəне тірек ұстағыш болып 
бөлінеді. Ұстау механикалық ұстау құрылғысы деп аталады, ол затты 
қозғалтқыш қозғалғанда жұмыс жасайтын элементтермен қысып ұстап 
тұратын механизм.
Қолдау бұл қозғалмалы буындары жоқ жəне ауырлық күші объектіні 
ұстап тұратын тіректер (механикалық ұстағыштар) сұйық металды, 
ілгектерді, түйреуіштерді, призматикалық тірек элементтерін, 
пышақтарды жəне т.б. тасымалдау жəне құю.

Вакуумды құрылғылар — бұл жұмыс элементінің жабық қуысында-
сорғыштарда ауаны сирету арқылы объектіні ұстап тұратын ұстау 
құрылғылары. Белсенді вакуумдық ұстау құрылғылары бар, оларда 
вакуум сорғыларының немесе эжекциялық құрылғылардың көмегімен 
ауаның сиретілуі мəжбүрлі түрде жасалады, ал жұмыс элементтері 
деформацияланған кезде ауаның ығысуы нəтижесінде пайда болатын 
пассивті құрылғылар бар. Магнитті құрылғылар дегеніміз-тұрақты 
магнит немесе электромагнит тудыратын магниттік күштердің əсерінен 
объектіні ұстап тұратын қысқыш құрылғылар.
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Ауыстыру əдісі бойынша ұстағыштар қолмен жəне автоматты түрде 
ауыстырылатын болып бөлінеді. Бір бөлшекті қосылымдар көмегімен 
орнатылған ауыстырылмайтын ұстағыштар əдетте пайдаланылмайды. 
Тұтқаны манипулятордың тірегіне бекіту нүктесі механикалық интерфейс 
деп аталады. Тік бұрышты ұстағыштың декарттық координаталар жүйесі 
ұстағыштың немесе ұсталған заттың шартты геометриялық центрінде 
орналасқан бастауы бар ұстағыштың негізімен байланысты. Осы 
координаттар жүйесінің осьтеріндегі проекцияларда ұстағыштың негізгі 
геометриялық, дəлдік, статикалық жəне динамикалық қуат 
сипаттамалары орнатылған. Барлық ұстағыштардың негізгі техникалық 
сипаттамалары:

• номиналды көтеру қабілеті,
• ұстау күші,
• ұстағыштың координаттар жүйесінің осьтері бойымен 

қолданылатын күштер мен моменттердің максималды 
рұқсат етілген мəндері,

• түсіру уақыты мен босату уақыты,
• салмағы,
• өлшемдер,
• сенімділік көрсеткіштері.

Тығыздау күші стандарттарда көрсетілмеген; əдетте бұл жұмыс 
жасайтын элементтердің объектіге əсер ету күші деп айтады.

Қысқыштарда ұстау күші жұмыс элементтерін объектіні қысып 
алғанға дейін қозғалатын қозғаушы күш арқылы жасалады.

Көктемгі ұстағыштарда ұстау күші объектіні тепе-теңдікте ұстайтын 
серіппелермен қамтамасыз етіледі.

Түсіру уақыты Басқару құрылғысы ұстап тұруға арналған сигналдан 
процестің соңына дейін, зат ұстағышта тұрақты тепе-теңдік позициясын 
қабылдағанға дейінгі уақыт жəне күш деп аталады.
ұстау тұрақты күйге жетеді. Босату уақыты - бұл басқару құрылғысынан 
процесс аяқталғанға дейін сигнал береді. Тұтқалар үшін босату 
процесінің аяқталуы объектінің босатылуын жəне тұтқаны толық 
орналастыруды білдіреді. Қысқыштың номиналды көтеру қабілеті 
дегеніміз - ұсталатын заттар массасының берілген ұстағыш үшін рұқсат 
етілген максималды мəні. Осындай белгілі бір модельдің ұстағышымен 
жабдықталған кезде ұсталатын объектінің нақты массасы пайдалы 
жүктемеден аспауы керек, яғни оны ұстауға, ұстауға кепілдік берілген 
объект массасының ең жоғары мəні жəне пайдалану сипаттамаларының 
көрсетілген мəндерін қамтамасыз ету. 

Қолданылатын күштердің (моменттердің) максималды рұқсат етілген 
мəндері объектіге орталықтан қолданылатын күштің (моменттің) ең 
үлкен мəндері болып табылады (ұстау құрылғысының координаттар 
жүйесінің басында), бұл кезде объектіні ұстау құрылғысы ұстайды. 
Қолданылатын күштер (моменттер) ауырлық күшімен, инерциямен, 
объектіге əсер ететін басқа заттармен жəне жабдықтармен өзара 
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əрекеттесу күштерімен жасалады. Қолданылатын күштерге заттың жұмыс 
элементтерімен жанасу нүктелеріндегі ұстау күші мен реакциясы 
кірмейді. Әдетте, грипперлер бір объектімен жұмыс істеуге арналған 
жəне тек ұстау, ұстау жəне босату функцияларын орындайды. Бұл кезде 
көп объектілі жəне көпфункционалды ұстағыштар қолданылады. Ұстау 
құрылғылары екі немесе одан да көп заттарды ұстап, ұстап тұруға 
арналған көп объектілі деп аталады.

Көпфункционалды технологиялық операциялар мен өлшеу 
операцияларының негізгі функцияларымен қатар орындауға арналған 
ұстау құрылғылары деп аталады.

Сенсорлық жүйелер
Ақпаратты өлшейтін жүйелерден бастап робототехникада жүйелер 

тіршілік иелерінің сезім мүшелеріне ұқсас қоршаған орта туралы ақпарат 
беретін арнайы топқа бөлінеді. Оларды сенсорлық жүйелер, ал 
сенсорларды сенсорлар деп атайды.

Анықталған қасиеттері мен параметрлері бойынша роботтардың 
сенсорлық жүйелерін келесі топтарға бөлуге болады:

1) оның жеке объектілерін кейіннен таңдай отырып, қоршаған 
ортаның жалпы көрінісін беретін жүйелер;

2) қоршаған ортаның жəне оның нақты объектілерінің əр түрлі 
физикалық-химиялық қасиеттерін анықтайтын жүйелер;

3) сыртқы ортадағы объектілерге қатысты координаттарды қоса 
роботтың орналасу координаттарын жəне оның қозғалу параметрлерін 
анықтайтын жүйелер.

Роботтардың бөлігі ретінде барлық осы сенсорлық жүйелер бірінші 
кезекте екі атқарушы жүйеге қызмет ету үшін қолданылады -
манипуляция жəне қозғалыс. Бұл сенсорлық жүйелерге қойылатын негізгі 
талаптарды анықтайды.

— ауқымы, дəлдігі, жылдамдығы жəне т.б.
Манипуляторларға қызмет ететін сенсорлық жүйелер екі топты 

құрайды: манипулятордың қозғалысын басқару циклына кіретін жүйелер 
жəне оның жұмыс органының сезу жүйелері. Соңғы жүйелерге, атап 
айтқанда, манипулятордың жұмыс органында орналасқан көру жүйелері 
мен күш датчиктері жиі жатады.

Роботтардың қозғалу жүйелерінде қолданылатын сенсорлық жүйелер 
кеңістіктегі навигацияны қамтамасыз ететін жүйелерге жəне қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жүйелерге (кедергілермен соқтығысуды 
болдырмауға, беткейлерде аударылуға, робот үшін қолайсыз сыртқы 
жағдайларға түсуге жəне т.б.) арналған жүйелерге бөлінеді.

Сенсорлық жүйелердің маңызды параметрі - бұл диапазон. Бұл 
көрсеткішке сəйкес роботтардың сенсорлық жүйелерін контактілі, қысқа, 
алыс жəне ультра-алыс əрекеттерді бөлуге болады.

Сенсорлық байланыс жүйелері сезімтал болу үшін қолданылады.
Манипуляторлар мен мобильді роботтардың корпустарының (бамперлерінің) 
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жұмыс органдары. Олар сыртқы орта объектілерімен байланыс орнатуға 
мүмкіндік береді (тактильді сенсорлар), осы байланыс орнында пайда 
болатын күштерді өлшеу (күштік заттарды ұстап тұрған кезде олардың 
сырғып кетуін анықтау манипулятор құрылғысы. Тактильді сенсорлар 
байланыс туралы ақпарат алудан басқа, оны қолдануға болады заттарды 
сезіну арқылы олардың мөлшері мен пішінін анықтау. Маңызды бұл 
құрылғыларға қойылатын талап жоғары сезімталдық (күш салу кезінде іске 
қосылу грамм бірлігінде), шағын өлшемдері, механикалық беріктігі жəне 
сенімділігі.

Қысқа диапазондағы сенсорлық жүйелер манипулятордың жұмыс 
органына немесе роботтың корпусына жақын орналасқан объектілер 
туралы ақпарат беру, яғни. олардың мөлшеріне сəйкес қашықтықта. 
Мұндай жүйелерге оптикалық локаторлар мен диапазондар, топырақты 
қашықтықтан өлшеуіштер жəне т.б. Мұндай байланыссыз құрылғылар 
контактіліге қарағанда техникалық жағынан күрделі, бірақ олар роботқа 
байланыста алдында əртүрлі объектілер мен орталар туралы алдын-ала 
ақпарат беріп, тапсырмаларды жоғары жылдамдықпен орындай алады.

Ұзын қашықтықтағы сенсорлық жүйелер робот 
манипуляторларының бүкіл жұмыс аймағы көлемінде жəне мобильді 
роботтың қоршаған ортасында сыртқы орта туралы ақпарат алуға 
қызмет етеді.

Ультра-ұзақ қашықтықтағы сенсорлық жүйелер негізінен мобильді 
роботтарда қолданылады. Оларға əртүрлі навигациялық жүйелер, 
локаторлар жəне сəйкес диапазондағы басқа сенсорлық жүйелер кіреді. 
Бұл құрылғылар қозғалмайтын заттармен жұмыс істеу кезінде олардың 
жұмыс аймағында алдын-ала көрінуі үшін стационарлық роботтарда 
қолданылады. 

Контактісіз сенсорлық жүйелерде қажетті ақпаратты алу үшін олар 
шығаратын арнайы сигналдар (оптикалық, радиотехникалық, 
ультрадыбыстық жəне т.б.) жəне қоршаған орта мен оның объектілерінің 
табиғи сəулеленуі қолданылады. Осыған байланысты сенсорлық жүйелер 
белсенді жəне пассивті болып ажыратылады. Белсенді сенсорлық 
жүйелерде негізгі сигнал шығаратын таратқыш жəне орта арқылы өткен 
тікелей сигналды немесе ортадағы заттардан шағылысқан немесе олар
алғашқы сигналдың əсерінен пайда болған қайталама сигналды тіркейтін 
қабылдағыш бар. Пассивті жүйелерде тек қабылдау құрылғысы бар, ал 
эмитенттің рөлін сыртқы орта объектілері атқарады. Сондықтан, пассивті 
сенсорлық жүйелер белсендіге қарағанда қарапайым жəне арзан, бірақ 
əмбебап емес.

Кейбір қосымшалар үшін пассивті жүйелердің құпиялығы да 
маңызды. Адамның барлық сезімдері пассивті екеніне назар аударыңыз. 
Алайда, жүйенің бұл түрі бар кейбір жануарларда жəне бəрінен бұрын
көру оларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етпейді, сонымен қатар 
белсенді сенсорлық жүйелер (жарғанаттар, дельфиндер) бар. Роботтарды 
сезіну үшін техникалық көрініс, орналасу орны, күш-момент жəне 
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тактильді жүйелер кеңінен қолданылады. Олардың ішіндегі ең 
əмбебаптары - техникалық (немесе компьютерлік) көру жүйелері. Датчик 
жүйелеріне қойылатын талаптар олардың ақпараты пайдаланылатын 
басқару жүйесінің деңгейіне байланысты. Атап айтқанда, нақты уақыт 
режимінде жұмыс істейтін басқару деңгейлерінде қолданылатын 
сенсорлық жүйелер ең жоғары өнімділікке ие болуы керек, бұл ақпаратты 
жеңілдетеді. Керісінше, роботтың мінез-құлқын басқарудың 
стратегиялық деңгейінде жылдамдыққа зиян келтіріп, ең толық ақпарат 
қажет.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары
1. Робототехникада қолданылатын қуат көздері қандай?
2. «Басқару құрылғысы» робот дегеніміз не?
3.  Сенсорлық жүйе дегеніміз не?
4. Датчик жүйесінің қызметі қандай?
5 .Робототехникада «атқарушы жүйенің» не екенін түсіндіріңіз.
6.  Робототехникадағы «ұстағыш» ұғымына анықтама беріңіз.
7.  Қысқыштардың түрлерін атаңыз.
8. Қол ұстаушылар мен қол ұстаушылардың арасындағы айырмашылық 
неде?
9.Роботтардың барлық түрлеріне арналған ұстау 
құрылғыларының негізгі сипаттамаларын атаңыз?

10. Роботтандырылған сенсорлық жүйелердің қандай топтары бар?

5.6. Роботтандырылған жүйелерді басқару түрлері

Роботты басқару деп роботты шешетін міндеттер ауқымына 
бейімделуіне, қозғалыстарды бағдарламалауға, басқару жүйесінің 
синтезіне жəне оның бағдарламалық жасақтамасына байланысты есептер 
жиынтығын шешу деп түсінеміз.

Басқару түрі бойынша роботтандырылған жүйелер:
- Биотехникалық: командалық (жеке робот сілтемелерінің 

батырмасын жəне иінтірегін басқару); көшіру (адамның қозғалысын 
қайталау, қолданылатын күшті, экзоскелеттерді беретін кері байланысты 
жүзеге асыруға болады); жартылай автоматты (бір командалық корпусты 
басқару, мысалы, роботтың бүкіл кинематикалық сұлбасының тұтқасы);

- Автоматты: бағдарламалық жасақтама (олар алдын-ала белгіленген
бағдарлама бойынша жұмыс істейді, негізінен тұрақты қоршаған орта 
жағдайында монотонды міндеттерді шешуге арналған); адаптивті (олар 
типтік мəселелерді шешеді, бірақ жұмыс істеу жағдайларына 
бейімделеді); ақылды (ең жетілдірілген автоматты жүйелер);

- Интерактивті: автоматтандырылған (автоматты жəне 
биотехникалық режимдердің кезектесуі мүмкін); қадағалау (адам тек 
мақсатты белгілеу функцияларын орындайтын автоматты жүйелер);

- диалог (робот мінез-құлық стратегиясын таңдау үшін адаммен 
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диалогқа қатысады, ал, əдетте, робот манипуляциялардың нəтижелерін 
болжауға жəне мақсатты таңдау бойынша кеңес беруге қабілетті 
сараптамалық жүйемен жабдықталған).

Роботтарды басқарудың негізгі міндеттерінің қатарына мыналар 
жатады:

• жоспарлау ережелері;
• қозғалыстарды жоспарлау;
• жоспарлау күштері мен моменттері;
• динамикалық дəлдікті талдау;
• роботтың кинематикалық жəне динамикалық сипаттамаларын 

анықтау.
Техникалық кибернетика жетістіктері мен автоматты басқару 

теориясының роботтарды басқару əдістерін жасауда маңызы зор.
Роботтарға командалық навигация немесе мəселелерді шешу үшін 

жасанды интеллект (AI) қажет. АИ-ны жасаудың қаншалықты күрделі 
екендігі бірнеше факторларға байланысты: Процессордың қуаты: 
микропроцессордың жылдамдығы, 8-, 16- немесе 32 бит. Қол жетімді 
жады: уақытша жəне тұрақты жады. Шектелген сақтау орны көршілес 
картасы, сенсорлар тарихы, саяхат тарихы сияқты бір уақытта сақтауға 
болатын деректердің мөлшерін шектейді.

Роботтарды басқару архитектурасы
Роботтарды басқару архитектурасы бірнеше түрлі архитектуралық 

стильдер мен құрылымдарды қамтуы мүмкін. Есептеу жəне 
коммуникация негіздері белгілі бір стильді көрсетеді, ал архитектуралық 
құрылым жүйенің ішкі жүйелерге қалай бөлінетінін жəне осы ішкі 
жүйелердің өзара əрекеттесуін көрсетеді. Жақсы ойластырылған 
архитектура роботтарды басқару жүйесін нақтылау, орындау жəне 
растауда көптеген артықшылықтарға ие бола алады. Түрлі типтегі 
мультипроцессорлық технологияларды қолдана отырып, жеделдетуге 
арналған тиімді есептеу архитектураларын жүзеге асыруға көптеген 
талпыныстар болды. 

Алайда, есептеу жылдамдығы архитектураның жалпы 
парадигмасын (кеңейтілу, ашықтық, қайта конфигурация жəне т.б.), 
сонымен қатар нақты уақыттағы талаптарды (детерминизм, синхрондау, 
деректердің тұтастығы жəне т.б.) бұзбауы керек. Әдетте қолданылатын 
басқару сəулеттері: орталықтандырылған, байланбаған жəне 
иерархиялық. Бірнеше еркіндік дəрежесі бар жүйелер үшін 
орталықтандырылған басқару өте жақсы жұмыс істейді жəне 
басқарылатын осьтердің байланысын оңай өтейді. Оның өнімділігі 
нашарлайды, өйткені осьтер саны артады, өйткені басқару алгоритмдері 
күрделене түседі. Сонымен қатар, оны қайта конфигурациялау əдетте аз 
болады, өйткені осьтер санының немесе басқару алгоритмінің кез-келген 
өзгеруі оның құрылымын қайта құруға əкелуі мүмкін. Керісінше, 
ажыратылған архитектурада əр ось үшін басқару блогының процессоры 
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бар, бұл байланыс пен есептеудің кешігуін тіпті көптеген осьтер үшін 
азайтуға мүмкіндік береді. Импликация - бұл серво-іріктеудің жоғары 
жылдамдығы, оңай қайта конфигурациялау жəне осьтің аз байланысы. 
Ақылға қонымды жоспарлау, əдетте иерархиялық архитектураны артық 
көреді, мұнда иерархияның əр деңгейі жоғарыдағы қабат үшін мəселені 
жеңілдету жəне абстракциялау үшін қолданылады. Бұл жоғары деңгейлі 
қабаттардан үнемі оқшаулануға мүмкіндік береді.Әрбір осьтің тек 
жергілікті мемлекеттік білімі бар өзіндік жергілікті сервопроцессор 
контроллері бар, жəне барлық осьтер жаһандық жүйе туралы білімдермен 
жоғары деңгеймен басқарылады. Бұл осьтер арасындағы жақсы 
үйлестіруді қамтамасыз етеді. Жақсы жасалған жүйе үшін бұл сапа 
ажыратылған архитектурадан артықшылық береді, сонымен қатар 
үлестірілген мультипроцессорлық құрылымды қолдану оны 
орталықтандырылған архитектураға қарағанда жақсы қайта 
конфигурациялауға мүмкіндік береді. Керісінше, трафиктің кешігуі бұл 
архитектурада ықтимал проблема болып табылады, өйткені сенсор 
туралы деректер əрдайым желіде қозғалуы керек.

Автономды және жартылай автономды роботтар
Роботтар автономды немесе жартылай автономды болуы мүмкін.
Автономды робот датчиктерден алынған мəліметтер негізінде 

берілген алгоритм бойынша жұмыс істейді.
Жартылай автономды робот адамдар басқаратын тапсырмалар бар. 

Сонымен қатар, ол өздігінен орындайтын басқа да міндеттер бар.
Жартылай автономды роботтар
Жартылай автономды роботтың жақсы мысалы - күрделі су 

астындағы робот. Адам роботтың негізгі қимылдарын басқарады. Осы 
уақытта борттық процессор су астындағы ағындарды өлшейді жəне 
əрекет етеді. Бұл роботты дрейфтемей бір қалыпта ұстауға мүмкіндік 
береді. Роботтың бортындағы камера бейнені адамға жібереді. Сонымен 
қатар, борттық датчиктер судың температурасын, қысымын жəне 
басқаларын бақылай алады.

Егер робот бетімен байланысын жоғалтса, автономды бағдарлама 
іске қосылып, су астындағы роботты жер бетіне көтереді. Роботты 
басқара алу үшін оның дербестігін анықтау қажет болады.

Кабель арқылы басқару
Роботты басқарудың ең қарапайым тəсілі - қолмен басқарылатын 

контроллер, оған физикалық тұрғыдан кабель арқылы қосылған. Бұл 
контроллердегі ажыратқыштар, тұтқалар, рычагтар, джойстиктер жəне 
түймелер пайдаланушыға күрделі электрониканы қоспай роботты 
басқаруға мүмкіндік береді.

Бұл жағдайда қозғалтқыштар мен қорек көзі коммутаторға тікелей 
қосыла алады. Сондықтан сіз оның алға / артқа айналуын басқара аласыз. 
Ол əдетте көлік құралдарында қолданылады.
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Негізгі артықшылықтары мұндай байланыс роботтың жұмыс 
уақытымен шектелмейтіндігінде. Оны желіге тікелей қосуға 
болатындықтан. Сигналдың жоғалуы туралы алаңдаудың қажеті жоқ. 
Әдетте робот минималды электроникаға ие жəне өте күрделі емес. 
Роботтың өзі жеңіл немесе қосымша пайдалы жүктеме болуы мүмкін. 
Қажет болса, роботты кабельге бекітілген арқанның көмегімен 
физикалық түрде алуға болады. Бұл əсіресе су астындағы роботтарға 
қатысты.

Негізгі кемшіліктер кабель шатасып кетуі, бір нəрсеге ілінуі немесе 
үзілуі мүмкін. Роботты жіберуге болатын қашықтық кабельдің 
ұзындығымен шектеледі. Ұзын кабельді сүйреу үйкеліс күшін қосады 
жəне роботтың қозғалысын баяулатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Кабельді және кіріктірілген роботты басқару микроконтроллер
Микроконтроллерді компьютердің енгізу-шығару порттарының 

біріне қосу (мысалы, USB порты) роботтың əрекеттерін басқаруға
мүмкіндік береді. Басқару пернетақтаның, джойстиктің немесе басқа 
перифериялық құрылғының көмегімен жүзеге асырылады. Жобаға 
микроконтроллер қосу роботты кіріс сигналдары үшін бағдарламалауды 
қажет етуі мүмкін.

Негізгі артықшылықтары кабельді тікелей басқарумен бірдей. 
Роботтың күрделі əрекеті мен жеке батырмаларға немесе командаларға 
жауап беруді бағдарламалауға болады. Контроллерді басқарудың үлкен 
таңдауы бар (тышқан, пернетақта, джойстик жəне т.б.). Қосылған 
микроконтроллерде алгоритмдер орнатылған. Бұл оның сенсорлармен 
өзара əрекеттесе алатындығын жəне белгілі бір шешімдерді өзі қабылдай 
алатындығын білдіреді.

Кемшіліктері қосымша электрониканың болуына байланысты 
жоғары баға қолданылады. Басқа кемшіліктер роботтың тікелей кабельдік 
басқаруымен бірдей.

Ethernet басқару
Ethernet RJ45 коннекторы қолданылады. Ethernet байланысы 

басқару үшін қажет. Робот маршрутизаторға физикалық түрде қосылған 
жəне оны Интернет арқылы басқаруға болады.

Интернет арқылы байланыса алатын роботты орнату өте қиын 
болуы мүмкін. Ең алдымен, Wi-Fi (сымсыз интернет) қосылымына 
артықшылық беріледі. Сымды жəне сымсыз тіркесім- бұл трансивер (беру 
жəне қабылдау) бар опция. Трансивер Интернетке физикалық түрде 
қосылады, содан кейін Интернет арқылы алынған мəліметтер роботқа 
сымсыз беріледі.

Артықшылықтары бұл роботты əлемнің кез келген нүктесінен 
Интернет арқылы басқаруға болатындығы. Робот жұмыс уақытымен 
шектелмейді, өйткені Power over Ethernet (PoE) қолдана алады. Бұл 
Ethernet желісі арқылы стандартты бұралған жұп кабель арқылы электр 
энергиясы мен деректерді қашықтағы құрылғыға беруге мүмкіндік 
беретін технология. Интернет протоколын (IP) пайдалану байланысты 
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жеңілдетеді жəне жақсартады. Артықшылығы компьютердің тікелей 
сымды басқаруымен бірдей.

Кемшіліктері мыналар: күрделі бағдарламалау жəне кабельдік 
басқару сияқты.

Инфрақызыл қашықтан басқару
Инфрақызыл таратқыштар мен қабылдағыштар роботты 

оператормен байланыстыратын кабельді жояды. Инфрақызыл басқару 
үшін «көру сызығы» қажет. Ресивер мүмкіндігі болуы керек
Деректерді қабылдау үшін кез-келген уақытта таратқышты «қараңыз».

Инфрақызыл қашықтан басқару құралдары (мысалы, теледидардың 
əмбебап қашықтан басқару құралдары) микроконтроллерге қосылған 
инфрақызыл қабылдағышқа командалар жіберу үшін қолданылады. 
Содан кейін ол осы сигналдарды түсіндіреді жəне роботтың əрекеттерін 
басқарады. Артықшылығы арзан. Роботты басқару үшін қарапайым 
теледидардың қашықтан басқару құралын пайдалануға болады.

Кемшіліктер бақылау үшін көру сызығы қажет.
Радио басқару
Радиожиілікті басқару үшін радио жиілікті (РЖ) деректерді жіберу, 

қабылдау жəне түсіндіру үшін шағын микроконтроллерлері бар таратқыш 
пен қабылдағыш қажет (сурет 5.23). Ресивер қорабында қабылдағыш 
блогы мен шағын сервопроцессорды қамтитын баспа платасы бар. 
Радиобайланыс қабылдағышпен үйлескен / жұптастырылған таратқышты 
қажет етеді. Физикалық жағынан əртүрлі екі коммуникация ортасы 
арасында мəліметтерді жіберуге жəне қабылдауға мүмкіндік беретін 
трансиверді пайдалануға болады.

Радио бақылау көру сызығын қажет етпейді жəне оны ұзақ 
қашықтықта жүзеге асыруға болады. Стандартты құрылғылар бірнеше 
шақырым қашықтықтағы құрылғылар арасында мəліметтер беруді 
қамтамасыз ете алады. RF-ның кəсіби құрылғылары роботты кез-келген 
қашықтықта басқара алады.

Көптеген робот дизайнерлері жартылай автономды радио 
басқарылатын роботтар жасауды жөн көреді. (5.26-сурет) Бұл роботқа 
мүмкіндігінше автономды болуға, пайдаланушыға кері байланыс 
орнатуға мүмкіндік береді. Қажет болса, ол қолданушыға оның кейбір 
функцияларын басқаруға мүмкіндік береді.

Артықшылығы: бұл роботты айтарлықтай қашықтықта басқару 
мүмкіндігі. Байланыс көп бағытты болып табылады, бірақ 
қабырғалармен немесе кедергілермен толығымен бұғатталған кезде 
сигнал берілмеуі мүмкін.

Кемшілігі: жылдамдығы өте төмен (тек қарапайым командалар 
үшін).
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Сурет 5.23. Роботтарды басқару панелі

Bluetooth басқару
Bluetooth - бұл радио сигнал (RF) жəне деректерді жіберуге жəне 

алуға арналған арнайы хаттамалар арқылы беріледі. Әдеттегі Bluetooth 
диапазоны көбінесе 10м-мен шектеледі, бірақ оның артықшылығы бар, 
бұл пайдаланушыларға роботты Bluetooth қолдайтын құрылғылар 
арқылы басқаруға мүмкіндік береді. Бұл, ең алдымен, ұялы телефондар, 
PDA жəне ноутбуктер (интерфейсті құру үшін арнайы бағдарламалау 
қажет болуы мүмкін). Радио басқару сияқты, Bluetooth екі жақты 
байланысты ұсынады.

Артықшылықтары: Bluetooth қолдайтын кез-келген құрылғыдан 
басқаруға болады. Бірақ, əдетте, қосымша бағдарламалау қажет. Бұл 
смартфондар, ноутбуктар жəне т.б. Деректердің жоғары жылдамдығы 
жан-жақты болуы мүмкін. Сондықтан ешқандай көру сызығы қажет емес 
жəне сигнал қабырғалардан сəл өте алады.

Кемшіліктер: жұптастыру керек. Қашықтық əдетте 10м құрайды 
(кедергісіз).

Wi-Fi басқару
Wi-Fi бақылауы көбінесе роботтар үшін қосымша опция болып 

табылады. Интернет арқылы роботты сымсыз басқару мүмкіндігі сымсыз 
басқарудың маңызды артықшылықтарын (жəне кейбір кемшіліктерін) 
ұсынады. Роботты Wi-Fi арқылы басқаруды орнату үшін сізге Интернетке 
қосылған сымсыз маршрутизатор жəне роботтың өзінде Wi-Fi блогы 
қажет. Робот үшін TCP / IP хаттамасын қолдайтын құрылғыны 
пайдалануға болады.

Артықшылығы бұл əлемдегі кез-келген жерден роботты басқару 
мүмкіндігі. Бұл роботтың сымсыз маршрутизатор ауқымында болуын 
талап етеді. Деректерді берудің жоғары жылдамдығы мүмкін.

Кемшіліктері: бағдарламалау қажет. Максималды қашықтық əдетте 
сымсыз маршрутизаторды таңдау арқылы анықталады.

Ұялы телефонды басқару
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Бастапқыда адамдар арасындағы қарым-қатынас үшін жасалған 
тағы бір сымсыз технология ұялы телефон қазір роботтарды басқаруда 
қолданылады. Ұялы телефонның жиіліктері реттелетін болғандықтан, 
роботтағы ұялы модульді қосу əдетте қосымша бағдарламалауды қажет 
етеді. Сізге ұялы желі жүйесі мен ережелері туралы түсінік қажет.

Артықшылығы: роботты ұялы сигнал болған жерде басқаруға 
болады.

Кемшіліктері: Ұялы басқару элементтерін орнату қиын болуы 
мүмкін. Әр ұялы желінің өз талаптары мен шектеулері бар. Онлайн 
қызмет ақысыз емес.

Автономды робот басқару
Автономды бақылау əр түрлі формада болуы мүмкін:
- қоршаған ортадан кері байланыссыз роботты алдын-ала 

бағдарламалауға болады;
- датчиктерден шектеулі кері байланыспен; 
- датчиктерден күрделі кері байланыс бар.

5.24-сурет. Автономды роботтар

Нағыз автономды басқару көптеген сенсорлар мен алгоритмдерді 
қамтиды. Олар роботқа кез-келген жағдайда ең жақсы əрекетті дербес 
анықтауға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде автономды роботтарда жүзеге 
асырылып жатқан басқарудың ең күрделі əдістері - визуалды жəне есту 
командалары (5.24-сурет). Көрнекі басқару үшін робот адамға немесе 
затқа оның командаларын алу үшін қарайды.

Роботты басқару бағдарламалаудың өте жоғары деңгейін жəне көп 
уақытты қажет етеді.

Бақылау сұрақтары 
1. «Роботты басқару» ұғымына анықтама беріңіз.
2. Роботтандырылған жүйелерді басқару түрлері бойынша тізіп, 
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олардың сипаттамаларын беріңіз.
3. Жасанды интеллект дегеніміз не?
4. Қандай факторлар күрделілікке байланысты жоспарланған 

жасанды интеллект?
5. Роботты басқару архитектурасына не кіреді?
6. Қандай роботтар автономды деп аталады? Автономды роботтарға 

сипаттама беріңіз.
7. Роботты кабель мен микроконтроллер көмегімен басқару 

механизмін сипаттаңыз.
8. Роботты Wi-Fi арқылы басқару механизмін сипаттаңыз.
9. Ұялы телефонның көмегімен роботты басқару механизмін 

сипаттаңыз.
10. Автономды роботты басқару қандай нысандарда жүзеге 

асырылуы мүмкін?
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6  ТАРАУ.  ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС 
ЖАБДЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

6.1. Метрологиялық зертхананың мәні

Метрологияның негізгі міндеттерінің бірі - өлшем бірлігін қамтамасыз 
ету-негізгі деп атауға болатын екі шартты ескере отырып шешілуі мүмкін:

•өлшем нəтижелерін бірыңғай заңдастырылған бірліктерде білдіру;
•өлшеу нəтижелерінің рұқсат етілген қателерін (қателіктерін) жəне 

берілген ықтималдық кезінде олар шықпауы тиіс шектерді белгілеу.  
Өлшем құралдарын салыстырып тексеру Қазақстан Республикасының 

өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне 
бекітілген жəне енгізілген салыстырып тексеру əдістемелерінің талаптарына 
сəйкес жүргізіледі.  

Метрологиялық зертхана қызметінің негізгі бағыты əртүрлі өлшеу 
құралдарын тексеру, калибрлеу бойынша қызметтер көрсету болып 
табылады.

Метрологиялық қызметтердің өндірістік жəне тексеру бөлімшелері 
арнайы ғимаратта немесе үй - жайда (жалпы ғимараттың бірінші-екінші 
қабаттарында): күшті магниттік жəне жоғары жиілікті өрістерді құрайтын 
объектілерден (түрлендіргіш қосалқы станциялардан, индукциялық жəне 
диэлектрлік қыздыру қондырғыларынан, рентген қондырғыларынан жəне 
т.б.); жоғары жиілікті беріліс желілерінен, түйіспелі электр желісінен (темір 
жол, трамвай, троллейбус); діріл, шу көздерінен (деңгейі 90 дБ жоғары), 
радиокедергілерден (машиналар, электрмен дəнекерлеу жабдықтары жəне т. 
б.)).

Үй-жайлардың ауданын анықтау кезінде бір жұмысшыға 10-12 м2

есебімен есептеледі. Егер бір жұмыс істеуші бір уақытта 2-3 қондырғыға 
қызмет көрсететін болса, онда ауданды анықтау кезінде бір қондырғыға 4-6
м2 есебінен шығады.

Үй-жайлар құрғақ, таза жəне оқшауланған болуы тиіс. Үй-жайлар 
химиялық-физикалық зертханалардан, электролиттік цехтардан жəне шаң, 
агрессивті булар мен газдар енуі мүмкін басқа да өндірістік учаскелерден 
оқшау болуы тиіс. Бу-газ құбырын, фандық құбырларын жəне т.б. тексеру 
зертханаларының үй-жайлары арқылы жүргізуге жол берілмейді.

Үй-жайларда тұрақты температура +20 °С сақталуы тиіс, одан жол 
берілетін ауытқулар тексеру немесе жөндеу əдістері мен құралдарына 
арналған  ұлттық стандарттарда жəне орындалатын жұмыстардың сипатына 
байланысты салыстырмалы ылғалдылық — 40-тан 80% - ға дейін белгіленеді. 
Қалыпты температурадан (+20 °С) ауытқу ± (2-3) °С-тан аспауы тиіс 
жағдайларда үй-жайларда термореттегіш құрылғылар орнатылады.

Бөлмелер жеткілікті түрде жарықтандырылуы керек. Күндізгі жарық 
шашыраңқы болуы керек жəне күн сəулесінің тікелей түсуіне жол бермеуі 
керек, ол үшін терезелер перделермен жабылған. Сызықтық жəне бұрыштық 
шамаларды, массаны, уақытты, қысым мен сиретуді, Сұйықтықтар мен
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газдардың көлемі мен шығынын өлшеуге арналған шаралар мен өлшеу 
құралдары тексерілетін бөлмелерде терезелер солтүстік жағына шығуы 
керек.       

Үй-жайларды жасанды жарықтандыру люминесцентті шашыраңқы 
болуы тиіс. Олардың биіктігінің 3/4 дейінгі қабырғалары ашық түсті майлы 
бояумен, қалған қабырғалары мен төбелері оларды сүртуге мүмкіндік беретін 
ақ берік бояумен боялған. Едендерді, арнайы келісілген жағдайлардан басқа, 
линолеуммен, релинмен, пластикпен немесе паркетпен жабу ұсынылады.

Радио өлшеу аспаптарын, электрондық-физикалық аппаратураны, 
электрлік жəне магниттік шамаларды, массаны өлшеуге арналған шаралар 
мен аспаптарды тексеруге жəне жөндеуге арналғандарды қоспағанда, үй-
жайларда ыстық жəне суық суы бар қолжуғыш көзделуі тиіс. Әдетте, жерге 
тұйықтау құрылғысының кедергісінің мəнін 4 Ом-нан кем қабылдау талап 
етілмейді (Электр қондырғыларының Ережесі, 1.7.104 т.).

Уақытты, массаны, жылдамдықты, оптикалық-механикалық, электрлік 
жəне магниттік шамаларды, қысымды жəне сиретуді өлшеу құралдарын 
тексеру, сондай-ақ металл сынаппен жұмыс жүргізілетін үй-жайлар аралас 
үй-жайлардан күрделі қабырғалармен толық оқшаулануы тиіс.

Жабдықты сығылған газдарды қолдана отырып тексеретін немесе 
жөндейтін үй-жайлар қауіпсіз пайдалану жəне қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстарды орнату ережелеріне сəйкес келуі керек.

Өлшеу құралдарын тексеруге немесе жөндеуге дайындаумен 
байланысты (консервациядан алу, тазалау, дəнекерлеу жəне т.б.) жəне 
ауаның ластануымен немесе от қауіпті бөлінділермен бірге жүретін 
өндірістік процестер жеке оқшауланған үй-жайларда жүргізілуі тиіс. Бұл үй-
жайлардағы жұмыс орындары сору шкафтарымен, жергілікті сорғылармен 
жəне зиянды немесе от қауіпті сұйықтықтарды, бу мен газдарды кетіруге 
арналған басқа да құрылғылармен жабдықталуы тиіс.

Аккумуляторлық үй-жайлардың жеке сыртқы есігі болуы тиіс. 
Олардағы температура күрт ауытқусыз 12 °C-тан төмен болмауы керек. 
Аккумуляторлық үй-жайлардағы желдету ауаның алты есе алмасуын 
қамтамасыз етуі тиіс. Еден-көлбеу, бетон, сұйық көмір шайырымен боялған. 
Қабырғалар мен төбелер қышқылға төзімді бояумен жабылған болуы тиіс.
Сонымен қатар, қажет болған жағдайда бөлмелердің төбесі оқшауланған —
оған ылғал конденсацияланбауы қажет. Үй-жайлардағы сергітетін арматура 
жарылысқа қауіпсіз болуы тиіс.

Салыстырып тексеру зертханасының қызметкерлері  - мерзімдік 
аттестаттаудан  уақытылы өтетін жəне метрологиялық қамтамасыз ету 
саласында өзінің кəсіби деңгейін арттыратын білікті тексеруші мамандар.

6.2.  Салыстырып тексерілетін немесе жөнделетін өлшеу 
құралдарының түрімен негізделген үй-жайларға қойылатын талаптар

Тексеру бөлімшелерінің үй-жайлары қолданыстағы құрылыс жəне 
санитарлық нормаларға сəйкес болуы, шаң, агрессивті булар мен газдар ене 
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алатын өндірістік учаскелерден құрғақ, таза жəне оқшауланған болуы тиіс. 
Тексеру бөлімшелерінің үй-жайлары арқылы бу-газ құбырлары мен фаналық 
құбырларды жүргізуге жол берілмейді.

Тексеру бөлімшелері арнайы ғимаратта немесе үй-жайда жоғары 
вольтты электр беру желілерінен, түйіспелі электр желісінен (электр 
көлігінен), діріл, шу көздерінен (деңгейі 90 дБ жоғары), радиокедергілерден 
(электрмен дəнекерлеу жəне жоғары жиілікті электр жабдығынан) жəне 
күшті магниттік немесе электр өрістерін құратын объектілерден 
(түрлендіргіш қосалқы станциялардан, индукциялық қыздыру 
қондырғыларынан жəне т.б.) алыс орналастырылады. Кедергілердің рұқсат 
етілетін деңгейі НҚ-да тиісті тексеру əдістемелеріне белгіленеді.
Салыстырып тексеру жабдығын орналастыру кезінде мынадай нормаларды 
сақтау ұсынылады: өтпе жолдың ені - кемінде 1,5 м; жекелеген салыстырып 
тексеру қондырғыларының (салыстырып тексеру құралдары жиынтығының) 
немесе олардың стационарлық элементтерінің жанындағы бос кеңістіктің ені 
- кемінде 1 м; өлшеу немесе салыстырып тексеру құралдары бар шкафтар мен 
үстелдерден жылыту жүйелеріне дейінгі қашықтық кемінде 0,2 м; жұмыс 
үстелдері арасындағы қашықтық, егер үстелде бір салыстырып тексеруші 
жұмыс істесе - кемінде 0,8 м, ал егер екеуінде.

Үй-жайларда тұрақты ауа температурасы +20 °C жəне салыстырмалы 
ылғалдылық сақталуы керек (60 +/- 15)%. Рұқсат етілген ауытқулар 
нормаланған құжаттарға сəйкес үй-жайда жүргізілетін тексеру 
жұмыстарының əдістемелеріне белгіленеді. Қалыпты температурадан (20 °C) 
ауытқу +/- 3 °C аспауы тиіс жағдайларда үй-жайларда термореттегіш 
құрылғылар орнатылады.

Сенімді үстелдің бетіндегі табиғи жарықтандыру коэффициенті 1,00 -
1,50А аралығында рұқсат етіледі. Бөлмедегі күндізгі жарық шашыраңқы 
жəне жарық түспеуі үшін жағдай жасаңыз, ол үшін терезелерде перделер 
болуы керек. Сызықтық жəне бұрыштық шамаларды, сұйықтықтар мен 
газдардың массасын, көлемін жəне шығынын өлшеу құралдары тексерілетін 
бөлмелердегі терезелерді ғимараттың солтүстік жағына қою ұсынылады.
Жарықтандыру бойынша арнайы талаптар қойылмайтын тексеру 
бөлімшелерін жасанды жарықтандыру люминесцентті, шашыраңқы болуы 
ұсынылады. Стробоскопиялық өлшеу құралдары тексерілетін бөлмелерде 
қыздыру шамдары қолданылады. Жұмыс орнының деңгейінде жарықтандыру 
300 лк кем болмауы тиіс. Олардың биіктігінің 3/4 дейінгі қабырғалары ашық 
түсті майлы бояумен, қалған қабырғалары мен төбелері сүртуге мүмкіндік 
беретін ақ түсті бояумен боялған болуы тиіс. Арнайы талаптар белгіленбеген 
үй-жайлардың едендерін линолеуммен, релинмен немесе пластикпен жабу 
ұсынылады.

Тексеру бөлімшелерінің үй-жайларына қойылатын арнайы талаптар 
тиісті өлшеу құралдарын тексеру əдістемелерінде немесе басқа нормативтік-
техникалық жəне пайдалану құжаттамасында белгіленеді.

Агрессивті, уытты немесе жарылу қаупі бар заттарды қолданумен 
немесе өлшеу құралдарын тексеруге дайындаумен (қайта іске қосумен, 
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тазартумен жəне т.б.) жəне ауаның ластануымен немесе от қауіпті 
бөлінділермен қоса жүретін операцияларды жеке оқшауланған үй-жайларда 
жүргізу ұсынылады. Бұл үй-жайлардағы жұмыс орындары сору 
шкафтарымен, жергілікті сорғылармен жəне зиянды немесе от қауіпті 
сұйықтықтарды, бу мен газдарды кетіруге арналған басқа да құрылғылармен 
жабдықталады.

6.3. Автоматика аспаптары мен жүйелерін тексеруді, калибрлеуді
және аттестаттауды жүргізу

Өлшеу құралдары тексерудің келесі түрлері жасалу тиіс:
а) бастапқы тексеру - өлшеу құралдарын(СИ) өндірістен шығару кезіндегі 
тексеру;
б) мерзімді тексеру-мемлекеттік метрологиялық қызметпен келісілген кесте 
бойынша интервал арқылы пайдалану жəне сақтау кезіндегі тексеру;
в) кезектен тыс тексеру-салыстырып тексеру таңбасы, пломбасы 
зақымданған, салыстырып тексеру туралы куəлік жоғалған кезде, ұзақ 
сақтағаннан, аспапты жөндегеннен жəне баптағаннан кейін жүргізілетін 
тексеру;
г) инспекциялық - метрологиялық қадағалау органдары жүргізетін тексеру.

Өлшеу құралдарын тексеру - белгіленген техникалық талаптарға сəйкес 
сəйкестігін анықтау жəне растау мақсатында мемлекеттік метрологиялық 
қызмет органдары орындайтын операциялар жиынтығы;

Өлшем құралдарын калибрлеу-өлшенетін параметрдің нақты мəнін 
белгілеу мақсатында мемлекеттік метрологиялық бақылауға жəне 
қадағалауға жатпайтын ӨҚ калибрлеушісі орындайтын операциялар 
жиынтығы;

Міндетті мемлекеттік тексеруге мемлекеттік метрологиялық 
қадағалаумен жəне бақылау бақыланатын өлшеу жүйесіне жатады, қалған 
өлшеу жүйелер  калибрлеуге жатады.

ӨҚ тексеру жəне калибрлеу нормативтік құжаттардың талаптарына 
сəйкес жүргізіледі:
тексеру əдістері мен құралдары, бекітілген тексеру схемалары, тексеру 
нұсқаулықтары мен əдістемесі;

Тексеру қызметін мемлекеттік метрологиялық қызмет органдарында 
аккредиттелген заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері жүзеге 
асырады;

Тексеру нəтижесі өлшеу жүйесіне (СИ) қолдануға жарамдылығын 
растау немесе жарамсыз деп тану болып табылады.

Егер өлшеу жүйесіне жарамды болса, онда оған немесе техникалық 
құжаттамаға тексеру таңбасы салынады немесе тексеру куəлігі беріледі;

Егер өлшеу жүйесіне жарамсыз болса, онда салыстырып тексеру 
таңбасы сөндіріледі, салыстырып тексеру туралы куəлік жойылады, 
жарамсыздығы туралы хабарлама жазылады немесе техникалық құжаттамада 
жазба жасалады;
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Әрбір өлшеу жүйесіне техникалық құжаттама: паспорт, формуляр жəне 
тексеру хаттамалары жасалуы тиіс.
Метрология жөніндегі маманның міндеттеріне мыналар кіреді:
1.Шама бірліктерін, салыстырып тексеру жəне калибрлеу құралдарын 
жаңғырту үшін жұмыс эталондарын сақтау жəне тиісті жағдайда ұстау.
2.Жұмыс эталондарын, тексеру жабдықтарын жəне өлшеу құралдарын 
жаңғырту бойынша жұмыстар жүргізу.
3.Тапсырыс берушілердің өтінімдері бойынша өлшем құралдарын (өлшем 
түрлері бойынша) тексеру (калибрлеу) бойынша қызмет көрсету.
4.Тексерушінің жұмыс орнын ұйымдастыру.
5.Салыстырып тексеру (калибрлеу) зертханасының құзыреттілігін растау 
бойынша жұмыстар жүргізу.
6.Калибрлеу немесе тексеру зертханасының қызметі шеңберінде кəсіби 
қызметтер көрсету.
3. Автоматтандыру құралдары мен құралдарына пайдалану-техникалық 
қызмет көрсету

6.4.  Тексерушінің жұмыс орнын ұйымдастыру

Тексерушінің (жөндеушінің) жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру 
дегеніміз - ең аз физикалық күш пен минималды жүйке күйзелуі жоғары 
өнімді жұмыс үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету тиіс, атап айтқанда:

• жұмыс орнын тиісті жабдықтармен, технологиялық жабдықтармен, 
байланыс құралдарымен жабдықтау;

• ұтымды, еңбек процесінде үлкен нəтиже береді, жұмыс орнының 
барлық компоненттерін орналастыру;

• қосалқы қызметтердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
• еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау.
Жұмыс орнын жабдықтау кезінде адамның көру мүмкіндіктерін ескеру 

қажет: жұмыс аймағындағы лезде көру бұрышы — 18°; жұмыс аймағындағы 
тиімді көру бұрышы — 30°; бастың көлденеңінен бекітілген жағдайында 
көру аймағының бұрышы — 120°, бастың бұрылуында — 220°, тігінен —
86°, ал бастың көтерілуі мен еңкеюінде — 125-135°. Бастың қалыпты 
жағдайдан оңға жəне солға бұрылуы 30-40° құрайды. Көздің қозғалысы 
тезірек жəне аз шаршайды.    

Бөлшектердің, құралдың жəне т.б. орналасқан жерінен жұмысшыға 
дейінгі қашықтық негізінен қолдың қимылын қолдана алатындай болуы 
керек. Басқаларға қарағанда жиі қолданылатын құрал-саймандар, керек-
жарақтар мен заттар мүмкіндігінше жұмысшының қол деңгейінде 560-750 
мм-ден аспайтын қашықтықта орналастырылуы тиіс.

Сигналдық құрылғылар үшін түс бояуының мынадай мəндері белгіленген:
• қызыл (люминофорлар үшін қызғылт сары) - авариялықтың, жол 

берілмейтін шамадан тыс жүктеменің, дұрыс қосылмаудың алдын алу, 
авариялық басқару органдары мен өртке қарсы аспаптарды бояу, 
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жоғары электр кернеуін белгілеу, пайдалануда пайдалануға тыйым 
салынған бекіту жəне реттеу бөлшектері мен органдарын бояу, өлшеу 
аспаптарында шектер мен өлшенетін шамаларды белгілеу, оң 
полярлықты белгілеу;

• сары-шекті мəндер туралы ескерту;
• жасыл-жабдықтың қалыпты күйін белгілеу;
• ақ (сүтті, люминофорлар үшін бозғылт-көгілдір) - аспаптың қосылған 

күйін белгілеу, кернеу туралы ескерту, командалар беру;
• көк-теріс полярлықтың белгісі.
Аспаптарды, сигналдық құрылғыларды жəне басқару органдарын 

орналастыру мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: функционалдық,
маңыздылығы (неғұрлым маңызды аспаптарды ең жақсы шолу аймағына 
орналастырады); оңтайлылығы, реттілігі, пайдалану жиілігі.

6.5. Метрологиялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру

Метрологиялық бақылау мен қадағалауды өлшеу құралдарының 
метрологиялық қызметі:
- өлшеу құралдарын калибрлеу;
- өлшеу құралдарын тексеру;
- пайдалану процесінде өлшеу құралдарының жай-күйін жəне қолданылуын 
қадағалау;
- өлшем бірлігін қамтамасыз ету бойынша метрологиялық ережелер мен 
нормативтік құжаттар нормаларының сақталуын қадағалау;
- өлшеу құралдарын тексеруге жəне калибрлеуге, сондай-ақ өлшеу 
құралдарының типін бекіту мақсатында сынауға уақтылы ұсыну.
Өлшеу құралдарын тексерудің оң нəтижелері салыстырып тексеру 
таңбасымен немесе салыстырып тексеру туралы куəлікпен куəландырылады.

Автоматика құралдарын пайдалану
Автоматика жүйелеріне қызмет көрсетуді мамандандырылған 

ұйымның өкілдері немесе кəсіпорынның арнайы дайындықтан өткен жəне 
қызмет көрсетуге рұқсат беру туралы куəлік алған қызметкерлері жүргізеді. 
Автоматика жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мерзімі - 3 айда кемінде 
1 рет, жөндеу - жылына кемінде 1 рет.

Қауіпсіздік автоматикасы мен сигнализация аспаптарына техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу кезіндегі жұмыстардың құрамын дайындаушы 
зауыттарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға немесе Автоматика 
құрылғысының жобалық құжаттамасына сəйкес белгілейді. Жұмыстарды 
жүргізу кестесін белгіленген тəртіппен Кəсіпорынның техникалық 
басшылығы бекітеді.

Техникалық қызмет көрсету мынадай жұмыс түрлерін қамтиды: 
аппаратураның жарамдылығын тексеру; импульстік түтіктерді үрлеу; 
монтаждаудың жай-күйін (түйіспелерді, клеммалық бұрандаларды, үлестерді 
жəне т.б.), реверсивті қозғалтқыштардың редукторларында майлаудың 
болуын тексеру; аспаптардың ішкі қуыстарын 0,1 кг/см дейінгі қысыммен 
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құрғақ таза ауамен үрлеу ; монтаждау-пайдалану нұсқаулықтарына сəйкес 
автоматика аспаптарының жұмыс қабілеттілігін тексеру жəне күйге келтіру. 
Қорғаныш құрылғыларының іске қосылуын бақыланатын параметрлер 
бойынша тексеру авариялық режимдерді имитациялау жолымен жүзеге 
асырылады. Техникалық қызмет көрсету сонымен қатар автоматиканы 
пайдалану процесінде оның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті бірқатар 
операцияларды орындауды көздейді: ұсақ ақауларды анықтау жəне жою 
мақсатында жабдықтың жай-күйін бақылау, тіркеуші аспаптар бойынша 
автоматика жұмысының дұрыстығын тексеру, сыртқы тексеру арқылы электр 
қосылыстарының жарамдылығын тексеру.

Автоматика жүйесін ұзақ уақыт ажырату қажет болған жағдайда 
(мысалы, жылыту маусымы аяқталғаннан кейін) оған ревизия (бөлшектеу 
жəне кірден тазарту, импульстік түтіктерді жуу, үрлеу, түйіспелерді тазалау, 
Тозған бөлшектерді ауыстыру жəне т.б.), сондай-ақ аспаптарды зертханалық 
тексеру жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес тексеру жүргізіледі. Ластану мен 
коррозиядан қорғау үшін автоматика сақталады. Бұл ретте аспаптар 
(реттегіштер, тұрақтандырғыштар, қалқандар, сигнализаторлар, датчиктер, 
клапандар, атқарушы механизмдер жəне т.б.) қапталады, импульстік 
түтіктерді бекітудің қорғалмаған орындары ескерту жазбаларымен 
жабдықталады. Боялмаған металл бөлшектер мұқият тазаланып, техникалық 
вазелиннің жұқа қабатымен жабылған.

Бақылау сұрақтары: 
1. Сигналдық құрылғылар үшін қандай түс мəндері орнатылған? 
2. Метрологиялық бақылау мен қадағалаудың міндеттерін сипаттаңыз.
3. Тексерушінің жұмыс орнын ұйымдастыруға қандай талаптар 

қойылады?
4. Метрология маманының міндеттерін сипаттаңыз.
5. Метрологиялық зертхананың мəнін сипаттаңыз.
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7 ТАРАУ. ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ БОЙЫНША 
ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫ

АНЫҚТАУ

7.1.  Электр сымдарының қимасына, өткізгіш пен оқшаулау 
жасалған материалға қойылатын негізгі талаптар, сенімді қосылыстар 

мен қосылыстардың принциптері мен әдістері

Автоматтандыру жүйелерінің электр сымдары үшін алюминий жəне 
мыс желілері бар оқшауланған сымдар мен кабельдер қолданылады.

Мысты үнемдеу туралы шешімді ескере отырып, мыс өзектері бар сымдар 
мен кəбілдерді мынадай жағдайларда қолдануға жол беріледі:

• жылу түрлендіргіштер (кедергі термометрлері) жəне термоэлектрлік 
түрлендіргіштер (термопаралар) тізбектерінде);

• 0,75 мм 2 (диаметрі 1 мм) дейінгі сымдар мен кəбілдер талсымдарының 
қимасы кезінде кернеуі 60 В дейінгі өлшеу, басқару, қоректендіру, 
сигнал беру жəне т. б. тізбектерінде (оның ішінде телемеханикалық 
құрылғылар тізбектерінде));

• қуаттылығы 100 МВт жəне одан жоғары генераторлары бар электр 
станцияларының технологиялық процестерін автоматтандыру 
жүйелерінің электр өткізгіштері үшін;

• жарылыс қаупі бар қондырғыларда (В-1 жəне В-1а кластары 
аймақтарында);

• дірілге ұшыраған қондырғыларда;
• портативті жарықтандыру жəне электрлендірілген құрал үшін;
• жанғыш конструкциялары бар шатыр бөлмелеріндегі ашық электр 

сымдары үшін.
Басқару, сигнал беру, өлшеу жəне т.б. тізбектерінің сымдары мен 

кабельдерінің көлденең қимасы жүктеме, кернеу мен механикалық беріктікке 
дейінгі бос ток бойынша қуат тізбектерінің өткізгіштерінің қимасы сияқты 
таңдалады.

Ток бойынша жүктелген өлшеу, басқару, сигнал беру тізбектерінің 
өткізгіштеріне, əдетте, рұқсат етілген мəндерден төмен, рұқсат етілген ток 
жүктемесіне коэффициенттерді төмендететін енгізілмейді.

Өлшеу тізбектері өткізгіштерінің қималарын таңдау кезінде, сондай-ақ 
аппаратураға техникалық шарттарда дайындаушы зауыттар көрсететін 
сымдар мен кəбіл тарамдарының кедергісінің рұқсат етілген мəндерін ескеру 
қажет.

Автоматтандыру жүйелерінің электр жарақтарындағы сымдар мен 
кəбілдердің ең аз рұқсат етілген қималары қабылданады:

• 0,35 мм 2 - көп сымды (икемді) мыс өткізгіштер үшін;
• 0,5 мм 2 - бір сымды мыс өткізгіштер үшін;
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• 2 мм2 - алюминий өзектер үшін (осы қима кабель өнімдеріне арналған 
нақты стандарттарда көзделетін алюминий сым өзектерінің жаңа 
перспективалы қимасы болып табылады).

Көрсетілген ең аз жол берілетін тарамдары бар сымдар мен кəбілдер 
қорғау құбырларындағы сымдармен орындалатын электр сымдарынан басқа 
автоматтандыру жүйелерінің электр сымдарын орындаудың барлық 
қабылданған тəсілдері кезінде қолданылуы мүмкін. Пластмасса жəне болат 
қорғаныш құбырларында (металл жеңдерде) төсеу үшін мыс талсымдарының 
қимасы кемінде 1 мм 2, алюминий - 2 мм2, осы сымдарды құбырларға тарту 
үшін қажетті жеткілікті механикалық беріктігі бар сымдар қолданылуы тиіс.
Электрлендірілген құралды қоректендіру жəне тасымалды жарықтандыру 
үшін иілгіш мыс кəбілдерінің тарамдарының қимасы кемінде 0,75 мм2

қабылданады.
Сымдар мен кабельдерді оқшаулау барлық жағдайларда электр 

тізбегінің параметрлеріне сəйкес келуі керек. Ауыспалы токтың 400 В-қа 
дейінгі жəне тұрақты токтың 440 В-қа дейінгі тізбектерінің номиналды 
кернеуі кезінде сымдар мен кəбілдерде көрсетілген мəндерден төмен емес 
номиналды кернеуге орындалған оқшауламасы болуы тиіс; Байланыс жəне 
телемеханика аппаратурасы қолданылатын жұмыс кернеуі 60 В-тан аспайтын 
тізбектерді оқшаулау осы құрылғылар үшін нормаларға сəйкес келуі тиіс. 
Электр қоректендіру жүйелеріндегі нөлдік өткізгіштердің фазалық 
өткізгіштердің оқшаулауына тең изоляциясы болуы тиіс.

Өткізгіштер материалына (мыс жəне алюминий) жəне рұқсат етілген 
қималарға қойылатын талаптардан басқа, сымдар мен кəбілдерді таңдау 
кезінде олардың техникалық деректерінің қоршаған орта жағдайларына 
сəйкестігіне ерекше назар аударылуы тиіс.

Оқшаулау, қорғаныс қабықтары жəне сымдар мен кабельдердің сыртқы 
қабаттары қоршаған орта жағдайларына жəне электр сымдарын орындаудың 
қабылданған əдісіне сəйкес келуі керек.

Егер автоматтандырылған объектінің ерекшеліктеріне байланысты 
арнайы талаптар болса (мысалы, жоғары температура жəне т.б.), сымдар мен 
кабельдерді оқшаулау осы талаптарға сəйкес келуі керек.

7.2. Кабель және өткізгіш өнімдерінің сапасын бақылау әдістері: 
диаметрін, эксцентриситетін, ұзындығын, сыйымдылығын өлшеу, 

оқшаулауды бақылау

Поливинилхлоридті пластикаттан (ПВХП), төмен тығыздықты 
полиэтиленнен (ПЭНП), жоғары тығыздықты полиэтиленнен (ПЭВП), 
резеңкеден жəне пластмассадан оқшауланған мыс жəне алюминий сымдары 
кеңінен қолданылады. Сымдар мен кабельдерді өндірудегі басты критерий-
бұл жоғары сапа. Кабельдер мен сымдардың бүкіл ұзындығы бойынша 
геометриялық жəне электрлік параметрлердің тұрақтылығы оның сапасын 
анықтайды. Бұл параметрлер мемлекеттік стандарттармен жəне техникалық 
шарттармен нормаланады. Сымдардың геометриялық параметрлеріне 
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мыналар жатады: өзек пен оқшаулаудың диаметрлері, қолданылатын 
оқшаулаудың қалыңдығы, эксцентриктілік, электр сымының ұзындығы.

Сымдардың электрлік параметрлеріне желінің электрлік кедергісі, 
оқшаулау кедергісі, сыйымдылық, индуктивтілік, сымның толқындық 
кедергісі, электрлік оқшаулау күші жатады.

Геометриялық жəне электрлік сым параметрлерін бақылау жəне өлшеу 
құралдарының көп саны бар. Технологиялық желіде қолданылатын бақылау 
құралдарының саны өзгеруі мүмкін. Мұның бəрі өнімнің əртүрлілігіне жəне 
кəсіпорынның мүмкіндігіне байланысты. Бірақ əр параметрді бақылау үшін 
барлық құрылғыларды пайдаланудың қажеті жоқ. кейбір құрылғылар 
бірнеше параметрлерді бақылауға мүмкіндік береді, сондықтан мұндай 
құрылғыларды пайдалану экономикалық тұрғыдан орынды.

Геометриялық жəне электрлік параметрлер өзара байланысты. 
Өткізгіштің немесе оқшаулаудың ақауының болуы тек геометриялық 
параметрлерді ғана емес, сонымен қатар электр параметрлерін де өзгертеді 
(өзек пен оқшаулаудың кедергісі, сыйымдылық).

Сыйымдылықтың өзгеруі сымның оқшаулау ақауының болуын 
көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ, сыйымдылық мəні байланыс кабельдері мен 
коаксиалды кабельдер үшін маңызды параметр болып табылады.

7.1-суретте экструзия сызығының типтік технологиялық схемасы 
көрсетілген. Процестің өзін келесідей сипаттауға болады. Оқшауланбаған 
сым 1 босату құрылғысынан шығарылады, 2 тегістеу жəне жылыту 
құрылғысы арқылы өтеді. Оқшауланбаған сым 1 00-150 0С температураға 
дейін қызады. Содан кейін сым экструдердің басына енгізіледі 3. Экструдер 
арқылы пластмассаның балқытылған түйіршіктері сақина саңылауынан өтіп, 
сымды біркелкі жабады. Кейін оқшауланған сым ваннада салқындатылады 4. 

7.1-сурет - типтік экструзия сызығының сызбасы. 1-босату құрылғысы, 2 –
тегістеу құрылғысы жəне жылыту құрылғысы, 3 – экструдер, 4 – салқындату 
ванналары, 5 – тарту құрылғысы, 6-қабылдау құрылғысы.

Сымның экструзия сызығы бойымен қозғалу жылдамдығы 30-60 м/с 
құрайды, салқындату ваннасының ұзындығы үлкен болуы керек, сондықтан 
сым 70°C-қа дейін салқындауы мүмкін. Экструзия желісіндегі сымның 
үздіксіз қозғалысы 5 тарту құрылғысын қамтамасыз етеді. Дайын өнім 
қабылдау құрылғысына оралады 6.
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Сымдар сапасының параметрлері
Кабельдік өнімдердің сапасын анықтау үшін кəсіпорындардың 

мемлекеттік стандарттары немесе техникалық шарттары бар.
Мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттар кəбіл-өткізгіш бұйымның 
əрбір маркасының мақсаты мен ерекшелігін ескере отырып əзірленеді:

• мыс жəне алюминий кабельдерінің, сымдар мен сымдардың желілеріне 
МЕМСТ 22483-77 қойылатын талаптар бойынша анықталады.

• оқшаулау, қабықтар қалыңдығы жəне кернеумен сынау нормаларына 
МЕМСТ 23286-78 қойылатын талаптар анықталады.

• электр сыйымдылығын өлшеу əдісі ГОСТ 27893-88 арқылы 
анықталады.

• МЕМСТ 1508-78 бойынша кəбілді-өткізгіш бұйымдар сапаның
мынадай параметрлерін қанағаттандыруы тиіс: талдың номиналды 
қимасы, оқшаулаудың қалыңдығы, эксцентриситет, кəбіл бұйымының 
ұзындығы.

• сондай-ақ, сымдар МЕМСТ 2990-78 сəйкес кернеу сынағынан өтуі 
керек.

• кабельдік-өткізгіш өнімдерді дайындау процесінде мынадай 
конструктивтік-технологиялық параметрлер бақыланады:

• сым диаметрі;
• оқшаулау қалыңдығы;
• эксцентриктілік;
• электр оқшаулау беріктігі;
• сым ұзындығы;
Осы параметрлерден басқа, кейбір жағдайларда сымның электр 

сыйымдылығы бақыланады. Бұл телефон, шахта, жоғары жиілікті, 
коаксиалды жəне байланыс кабельдері үшін қажет. Бұл кабельдер үшін 
электр сыйымдылығының стандарты техникалық шарттармен белгіленеді.
Сымның диаметрі МЕМСТ 22483-77 бойынша анықталады. МЕМСТ-қа 
сəйкес мыс жəне алюминий өткізгіштерінің 6 класы бөлінеді. Стационарлық 
төсемнің кəбілдері мен сымдары үшін 1 жəне 2-сыныпты талсымдар 
пайдаланылады. Жоғары икемді кабельдер мен сымдар үшін 3-6 сыныпты 
өткізгіштер қолданылады. Тамырлар дөңгелек немесе пішінді (K жəне F), 
тығыздалған немесе тығыздалмаған болуы мүмкін. Алюминий өзектері 
металл жабыны бар (MP) немесе металл жабыны жоқ (BMP). Дөңгелек 
қимасы бар мыс өзектер 150 мм-ге дейін, ал дөңгелек қимасы бар алюминий 
өзектер 300 мм-ге дейін болуы мүмкін . 7.1-кестеде МЕМСТ 22483-77-ден 
мысал келтірілген.
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7.1-кесте. 6-сыныпты мыс өзектері
Талсымның
номиналды 
қимасы, мм2

Сымның 
диаметрі, мм, 
артық емес

1 км дөңгелек талсымының қызу 
температурасы 20°С   тұрақты ток
барысында электрлік кедергісі, Ом, 
артық емес
қалайыланбаған қалайыланған

0,03 0,06 669,8 671,5
0,05 0,06 390,9 397,9
0,12 0,09 174,4 174,8

Дөңгелек сым үшін оқшаулаудың қалыңдығы сым диаметрі мен өзек 
диаметрі арасындағы айырмашылықтың жартысы ретінде анықталады. 
Кабельдер мен сымдар үшін резеңке, пластмасса, сіңдірілген қағаз оқшаулау 
қолданылады.

Оқшаулау материалы мен қабықтың атауы кезінде индекстер 
қосылады: Р – резеңке үшін, П - пластмасса үшін.
Резеңке оқшаулау табиғи немесе синтетикалық каучуктар негізінде 
жасалады. МЕМСТ сəйкес оқшаулағыш резеңкелердің келесі түрлері 
қолданылады: РТП-0, РТИ-1, РТИ-2, РНИ

Поливинилхлорид пластификат (ПВХП) оқшаулау икемділік беретін 
пластификаторлар, тұрақтандырғыштар бар поливинилхлоридтен жасалған 
қоспалар болып табылады. Жалпы қолданылатын ПВХП: И40, И45, И50, И60 
деп белгіленеді. Төмен жанғыштығы бар НГП 40-32 жəне НГП 30-32 болып 
белгіленеді.

Полиэтиленді оқшаулау тығыздығы төмен полиэтилендерден (ПЭНП)
жəне тығыздығы жоғары полиэтилендерден (ПЭВП) жасалады. ПЭНП
бірліктен басталатын үш таңбалы сандармен белгіленеді: 102, 107 жəне т. б. 
ПЭВП 204, 206, 207 жəне т. б. сандардан басталады.

Фторопласттан (политетрафторэтилен) оқшаулау, қысқартылған Ф-4, 
жоғары механикалық жəне диэлектрлік қасиеттерге ие.

Оқшаулаудың қалыңдығы МЕМСТ 23286-78 арқылы анықталады. 
Кабельді оқшаулаудың негізгі талабы-номиналды кернеу.
Сымдарды оқшаулау МЕМСТ 23286-78 сəйкес 6 санатқа бөлінеді:

• И-1-ауыспалы кернеудің 220 В-қа дейін немесе тұрақты кернеудің 700 
В-қа дейін есептелген қорғаныс жабындысындағы кəбілдер мен 
сымдар;

• И -2-ауыспалы кернеудің 220 В-қа дейін немесе тұрақты кернеудің 700 
В-қа дейін есептелген қорғаныс қабаты жоқ кəбілдер мен сымдар;

• И-3-ауыспалы кернеудің 220 В-тан 400 В-қа дейін немесе тұрақты 
кернеудің 700-ден 1000 В-қа дейін есептелген қорғаныс қабатындағы 
кабельдер мен сымдар;

• И-4-ауыспалы кернеудегі 220В-дан 400В-ға дейін немесе тұрақты 
кернеудегі 700-ден 1000В-ға дейін есептелген қорғау жабыны жоқ 
кəбілдер мен сымдар;

  

 



268

• И-5-айнымалы кернеудің 400 В-тан 1800 В-қа дейін немесе тұрақты 
кернеудің 1000-нан 6000 В-қа дейін есептелген кабельдер мен сымдар;

• И-6 – 3600 В ауыспалы кернеуге арналған кабельдер мен сымдар.

7. 2-кестеде пластикалық оқшаулау қалыңдығының мысалдары 
келтірілген. 7.2-кесте-пластмасса оқшаулау қалыңдығының нормалары.
Талсымның 
номиналды 
қимасы, мм2

Пластмасса оқшаулаудың номиналды қалыңдығы, мм, 
санаттар үшін
ИП-1 ИП-2 ИП-3 ИП-4 ИП-5 ИП-6

0,35 0,5 0,6 0,6 0,7 – –
10,0 0,8 1,0 1,0 1,2 2,2 3,0
25,0 1,0 1,2 1,2 1,4 2,2 3,0

Эксцентриктілік-бұл оқшауланған өзек центріне қатысты өзек 
центрінің ығысуы (7.2-сурет). Өзектің эксцентриситетінің коэффициенті 
оқшаулаудың эксцентриситетінің мəндерінен жəне оқшауланатын өзектің 
радиусынан анықталуы тиіс.

7.2-сурет-өзектің Эксцентриситеті, мұндағы е-өзектің орталығын оқшаулау 
орталығынан мм-ге ауыстыру. R-оқшауланған өзектің радиусы мм-ге.

Оқшаулаудың электрлік беріктігі жоғары кернеумен тексеріледі. 
Кернеудің мəні кабельдік өнімге арналған стандарттар мен техникалық 
шарттардың талаптарына байланысты. МЕМСТ 23286-78 бойынша кəбіл 
бұйымдарының мақсатына байланысты сынақтар мынадай санаттарға 
бөлінеді:

• ЭИ-1-50 Гц жиіліктің ұзақ айнымалы кернеуімен өзектердің 
оқшаулауын сынау.

• ЭИ-2-ауыспалы кернеу жиілігі 50 Гц-тен 5 кГц-ке дейінгі 
өткізгіштердің оқшаулауын сынау.

Кабель өнімдерінің ұзындығы 1% - дан аспайтын қателікпен өлшенуі 
керек, өйткені қателік ақша есептеулеріне əсер етеді. Өлшеу сым өндірісі 
кезінде жүргізілуі керек. Ұзындықты өлшеу үшін кіріктірілген жылдамдық 
есептегіштері бар автоматты жəне автоматтандырылған жүйелер 
қолданылады. Олардың аспаптық қателігі 1 % + 1 шот бірлігінен аспауы 
керек.
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7.3. Түйіспелі және түйіспесіз токты өлшеуге, кернеуді өлшеуге, 
оқшаулау сапасын, жерге қосу сапасын бақылауға арналған аспаптар

Сым диаметрін өлшегіштер
Көптеген бар өткізгіш өнімдерінің диаметрі өлшегіштер, оларды 

контактілі жəне контактісіз деп бөлуге болады. Байланыс əдістеріне қозғалыс 
сенсорлары мен микрометрлер жатады. Байланыссыз əдістерге 
ультрадыбыстық, пневматикалық жəне оптикалық құрылғылар жатады. 
Кабельдік индустрияда оптикалық диаметрлі өлшеуіштер кеңінен 
қолданылады жəне негізгі шолу оларға арналады.

Диаметрді өлшеудің түйіспелі (контактілі) әдістері
Диаметрі өлшегіштер. Қарапайым механикалық қозғалыс датчиктері 

мен контактілі микрометрлерге салынған. Диаметрді өлшеу сенсоры 
өлшенетін объектімен жанасатын жылжымалы зонд негізінде жұмыс істейді. 
Сымның диаметрін үлкейту немесе азайту кезінде зонд өз орнын өзгертеді. 
Позицияның өзгеруі микрометрмен немесе қозғалыс сенсорымен белгіленеді. 
Микрометрден немесе сенсордан алынған ақпарат түрлендіріліп, тақтаға 
немесе шкалаға көрсетіледі. Байланыс есептегішінің схемасы 7.3-суретте 
көрсетілген.

Негізінен түрлендіргіштер ретінде электрлік, оптика – механикалық, 
механикалық жəне пневматикалық датчиктер қолданылады. Мұндай 
есептегіштердің басты кемшілігі-сымның өзімен механикалық байланыс, бұл 
үйкелетін беттерді алып тастауға жəне оқшаулағыш жабынның 
деформациясына əкеледі.

7.3-сурет-Контакт əдісімен өлшеуіштің құрылымдық схемасы. 1 - өлшенетін 
объект, 2-сезімтал бөлшектер, 3-түрлендіргіш, 4-қайталама
электрондық құрылғы, 5-бағыттаушы немесе бекітетін құрылғы.

Оптикалық өлшеу әдістері (түйіспесіз (контактісіз) әдістер)
Нысан диаметрін байланыссыз өлшеудің кеңінен қолданылатын түрі –

оптикалық түрдің кодталған шкалалары, интерференциялық əдістер, 
амплитудалық жəне импульстік модуляция қолданылатын оптикалық 
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электронды құрылғылар, олар нүктелік эмитенттерді, фотодетекторларды, 
микроэлектрониканы жəне микроконтроллерлерді қолдануға негізделген.

Төрт негізгі оптикалық өлшеу əдісі бар. Оларға мыналар жатады: 
радиациялық қуатты өлшеу əдісі, сканерлеу əдісі, параллель Сəуледегі 
көлеңкелі əдіс, дивергентті Сəуледегі көлеңкелі əдіс. Оптикалық əдістер 
басқа əдістерден жоғары өлшеу жылдамдығымен, шамалы қателікпен, 
кедергіге төзімділігімен ерекшеленеді. Олар деректерді алу үшін 
байланыссыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Әр əдіс қолдану саласында 
шектеулер тудыратын маңызды айырмашылықтарға ие.

Радиациялық қуатты өлшеу әдісі
Бұл əдіс радиациялық қуатты өлшеуге негізделген. Өлшенген өткізгіш 

эмитент пен қабылданған фотодетектор арасындағы жұмыс аймағында 
орналасқан. 7.4-суретте көрсетілгендей, өлшенген өткізгіш эмитент пен 
қабылдағыш (жұмыс аймағы) арасында өтеді. 

7.4- сурет.  Қуатты өлшеу схемасы

Параллель жарық сəулесі жұмыс аймағынан өтеді. Сым диаметріне 
байланысты жарық сəулесін ішінара жауып, сəулелену күшін азайтады. 
Өзгертілген сəулелену ағыны фотодетекторға түседі. Содан кейін алынған 
радиациялық қуаттың өзгерген ағыны өлшенетін объектінің диаметріне қайта 
есептеледі.

Өлшеудің негізгі қателігін тұрақты сəуле көзі мен фотодетектор 
енгізеді. Уақыт өте келе эмитенттің сəулелену қуаты төмендейді, ал 
фотодетектордың сезімталдығы азаяды

Сканерлеу өлшеу әдісі
Бұл əдіспен фотодетектор импульсінің ұзақтығы өлшенеді (7.5-сурет).

Лазер мен біркелкі айналатын алтыбұрышты айна көмегімен жұқа сəуле 
пайда болады. Сəуле ені W өлшеу аймағында V тұрақты жылдамдықпен 
айналады, өлшенген сымды кесіп өтетін сəуле үзіледі. Импульстің ұзақтығы 
кабельдің көлденең қимасындағы сəуленің қозғалысының t уақытына тең. 
Импульстің ұзақтығын өлшеу арқылы d сымының диаметрін 7.1 
формуласымен анықтай аламыз.
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Сурет 7.5. Сканерлеу əдісінің оптикалық схемасы

D = L W,                              (7.1.)

мұндағы D-сымның диаметрі; Т - жұмыс аймағын сканерлеу кезеңі; t-
импульстің ұзақтығы.

Бұл құрылғылардың үлкен кемшілігі-олардың құны, өйткені бұл 
құрылғылардың бөлшектері жоғары сапалы материалдарды қажет етеді.

Параллель өлшеу сәулесіндегі көлеңкелі әдіс
Бүгінгі таңда бұл диаметрді өлшеудің ең көп таралған əдісі. Оның 

оптикалық схемасы 7.6-суретте көрсетілген. Коллиматордың көмегімен
жарық диоды (нүктелік эмитент) жұмыс аймағында параллель жарық 
сəулесін жасайды. Сым жұмыс аймағы арқылы көлденең қозғалады. 
Параллель жарық сəулесінен өтетін сым көп элементті фотодетекторға 
түсетін көлеңке түсіреді. Фотоқабылдағыштың ұяшықтары сызық бойымен 
тігінен орналасқан. D сымының диаметрін табу үшін  n фотодетекторының 
күңгірт ұяшықтарының санын формула бойынша бір l ұяшығының 
ұзындығына көбейту керек:

D = n • l                          (7.2.)

Фотодетекторлардың сызғыштарында l ұяшығының мөлшері 1,5-тен 60 
микрометрге дейін (мкм). Мұндай фотодетекторларды өлшеу дəлдігі өте 
жоғары. Бұл əдіспен сəулелену көзі қыздыру шамдары, жартылай өткізгіш 
лазер модулі немесе жарық шығаратын диод болып табылады. Бірақ лазерлік 
модульге артықшылық беріледі. Бірақ лазерлік модульге артықшылық 
беріледі, өйткені ол нүктелік сəулелену көзіне жақын.
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Сурет 7.6. Диаметрі көлеңкелі өлшеу əдісі

Коллиматор сəулені нүктелік жарық көзінен параллель сəулеге 
айналдырады. Оптикалық коллиматордың ақылды жүйесі қарастырылып 
отырған əдістің негізгі қателігін береді. Жарық параллельден ерекшеленеді, 
бұл жұмыс аймағында дəлме-дəл өлшеуге əкеледі. Коллиматордың 
диафрагмасының ені өлшеу аймағына байланысты, ал диафрагманың 
ұлғаюы, кішкентай өлшемі бар фотодетектордың қолданылатын сызғышына 
қарамастан, қателерді өлшеу нəтижесіне көбейтеді. Бұл əдіс 1-ден 35 мм-ге 
дейінгі диапазонда өлшеу кезінде қолданылады. Қазіргі заманғы бір ерекше, 
екі ерекше жəне үш ерекше оптикалық құрылғыларда бұл əдіс қолданылады. 
Бұл əдіс алдыңғы нұсқалардан ең сенімді жəне тиімді жəне əртүрлі 
жылжымалы механикалық элементтердің болмауымен ерекшеленеді.

Оқшаулау қалыңдығын өлшеу аспаптары
Кəбіл-өткізгіш бұйым оқшаулағышының қалыңдығын бақылау 

оқшаулауды жағуға арналған материалдардың шығынын азайтады. 
Материалдарды тұтынуды азайту өндірілетін өнім көлемін арттырады.
Бүгінгі таңда оқшаулаудың қалыңдығын бақылау мен өлшеудің үш əдісі бар: 
бұл сыйымдылық (байланыс), оптикалық жəне ультрадыбыстық əдіс.

Қалыңдығын өлшеудің сыйымды (түйіспелі) әдісі
Автоматты сыйымдылық өлшегіштер сымдардағы оқшаулағыш 

материалдың қалыңдығын, оқшаулағыш қабықтың қалыңдығын жəне ток 
өткізгіш өзектің ортасын бақылау кезінде сыйымдылықтың ауытқуына жауап 
береді.Оқшаулау қалыңдығы өлшегішінің сыйымдылық түрлендіргіші 7.7-
суретте схемалық түрде көрсетілген. Суретте көрініп тұрғандай, өткізгіш 2 
оқшаулағыш жабыннан жəне 1 өткізгіш өзектен тұрады. Екі жағынан, 
көлденең қиманың қарама-қарсы нүктелерінде 3 жəне 4 электродтары сымға 
тиеді.
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7.7-сурет. Сыйымдылық түрлендіргіші

Мұнда өткізгіш талсымы бар тақтайшалар конденсаторларды құрайды. 
Оқшаулаудың қалыңдығы өзгерген кезде сенсорлардың сыйымдылығы 
өзгереді. Өзгеріс электронды схемалардың көмегімен тіркеледі: көпір, 
дифференциалды, жиілік, амплитудалық жəне т.б. ең сенімді жəне қарапайым 
құрылғылар дифференциалды жəне көпірді басқару əдістеріне негізделген.

Бұл құрылғылардың кемшіліктері:
• төмен оқшаулау қалыңдығын өлшеу кезінде айтарлықтай байқалатын 

төмен өлшеу дəлдігі;
• бақыланатын өзекке жоғары жиілікті токтарды беру қажеттілігі;
• өлшеу мəнінің өлшенетін өткізгіштің бетінде май, ылғал жəне басқа 

заттардың қалдықтарының болуына тəуелділігі.

Қалыңдығын ультрадыбыстық өлшеу әдісі
Ультрадыбыстық əдіспен өткізгіштің сыртқы диаметрін ғана емес, 

сонымен қатар оқшаулау қалыңдығы мен эксцентриктілігін өлшеуге болады. 
Жұмыс принципі-процессор пьезоэлектрлік сенсорға импульс жібереді (7.8-
сурет). Сенсор дыбыстық толқындарды зерттейді. Бұл дыбыстық толқындар 
бір аймақтан екінші аймаққа ауысқанда, мысалы, бұл толқындардың 
энергиясының бір бөлігі полимерге, пьезоэлектрлік түрлендіргішке түседі. 
Бұл жағдайда толқындар сыртқы жəне ішкі қабаттан көрінеді. Нəтижесінде 
қабылдау датчигіне шағылысқан екі толқын келіп түседі-дыбыс 1 жəне 
дыбыс 2. Сондықтан оқшаулаудың қалыңдығы V-At формуласы бойынша 
есептеледі, мұндағы v-материалдағы дыбыстың таралу жылдамдығы; at-
жаңғырықтар арасындағы уақыт.

Бұл құрылғылардың кемшілігі-өлшеуді тек суда жүргізуге болады. 
Сондай-ақ, оқшаулағыш материалдың жаңа түріне көшу кезінде құрылғыны 
калибрлеу қажет. Ультрадыбыстық құрылғылар оптикалық немесе 
сыйымдылықты құрылғыларға қарағанда қымбат.
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7.8-сурет. Ультрадыбыстық көмегімен оқшаулау қалыңдығын өлшеу

Қалыңдығын өлшеудің оптикалық әдісі
Оқшаулаудың қалыңдығын оптикалық əдіспен өлшеу диаметрдің 

айырмашылығын өлшеуге негізделген. Бірінші өлшеу басы экструдердің 
алдына орнатылады жəне сым өзегінің диаметрін өлшейді (D1), екінші бас 
экструдерден кейін орнатылады жəне оқшауланған сымның диаметрін 
өлшейді (D2) (7.9-сурет).

Фирма Наименование модели Измеряемые 
диаметры (мм)

Точность 
измерения 
(мкм)

«Zumbach» UMAC R40 1,5-40 ±1
UMAC A10              1-10 ±1

«Sikora» CENTERVIEW 8025 0,5-25 ±1
НПК 
«Интеграл» ИНТ-40 1-40 ±1

Сурет 7.9. Қалыңдығын оптикалық əдіспен өлшеу
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Оқшаулаудың электрлік беріктігін бақылау
Оқшаулаудың электрлік беріктігі ток өткізгіштің жерге тұйықталған 

кезінде сымның оқшаулауына жоғары кернеуді қолдану арқылы бақыланады. 
Сым оқшаулауының ақаулы бөлігі бақылау аймағына түскен кезде 
оқшаулаудың бұзылуы орын алады. Сынама электр ұшқынды 
дефектоскоппен бекітіледі. Бақылау аймағына түскен кезде сапалы оқшаулау 
зақымдалмайды.

Технологиялық желіде ЭИ-2 санаты бойынша, яғни "өту үшін"бақылау 
қолданылады. Сынау кернеуінің шамасы МЕМСТ 23286-78 сəйкес 
белгіленеді. ЭИ-2 санаты бойынша бақылау аспаптары құрғақ сынау 
аппараттары (АСИ) деп аталады. Оқшаулауды тексеру үшін өндірістік 
жиіліктің тұрақты, импульстік, синусоидальды кернеуі (50-60 Гц) жəне 
дыбыстық жиіліктің синусоидальды кернеуі (100-1000 Гц) беріледі.

Жоғары вольтты сынақ құрылғыларын бөлуге болады: өндірістік 
жиілік кернеуі бар құрылғылар (ПЧ), дыбыстық жиілік кернеуі бар 
құрылғылар (ЗАСИ), импульстік кернеуі бар құрылғылар (ИАСИ).

Құрылғылар (ПЧ) технологиялық желілерде орташа жылдамдығы 500 
м/мин аспайтын сым қозғалысында қолданылады.бұл құрылғылардың 
артықшылығы-оқшаулау арқылы төмен токтар, төмен тұтыну қуаты жəне 
жоғары кернеу амплитудасы. Бұл құрылғылардың кемшіліктері-олардың 
жалпы өлшемдері мен массасы.

Құрылғылар (ЗАСИ) 3000 м/мин дейін жоғары жылдамдықты сымдар 
бар технологиялық желілерде қолданылады. Бұл құрылғылардың кемшілігі-
бақыланатын оқшаулау арқылы өтетін үлкен сыйымдылық тогы, бұл сынақ 
кернеуіне шектеулер қояды.

Аспаптар (ИАСИ) 200 м/мин дейін сым қозғалысының төмен 
жылдамдықтағы технологиялық желілерде қолданылады . Бұл 
құрылғылардың артықшылығы жоғары сынақ кернеуі, жоғары диэлектрлік 
шығындары бар оқшаулауды бақылау мүмкіндігі болып табылады. Мұндай 
оқшаулау материалдарының кедергісі 5 МОм аспайды. Бұл құрылғылардың 
кемшіліктері-бақылаудың төмен жылдамдығы.

Ұзындық өлшегіштер
Түрлендіргіштің түріне байланысты кабельдік өнімдердің ұзындығын 

өлшеуіштерді контактілі жəне байланыссыз деп бөлуге болады. Контактілі 
өлшеу əдістеріне электромеханикалық өлшеуіштер жатады. Контактісіз 
əдіске импульстік фотосуреттер, магниттік белгілері бар құрылғылар жəне 
Доплер əсеріне негізделген құрылғылар жатады.

Электромеханикалық ұзындық өлшегіштер
Бұл құрылғылар келесідей жұмыс істейді. Осьте еркін айналатын 1 

өлшеу ролигі арқылы 2 сым үнемі қозғалады. Сым өлшеу ролигіне қысқыш 
роликпен басылады 5. Өлшеу ролигінің айналуы 3 жəне 4 екі индуктивті 
сенсорды тіркейді. Индуктивті сенсорлар өлшеу ролигімен тығыз 
байланысты, олар роликтің бір айналымында импульстардың белгілі бір 
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мөлшерін береді. 7.10-суретте электромеханикалық ұзындық өлшегішінің 
дизайны көрсетілген.

7.10-сурет. Электромеханикалық ұзындық өлшегіш

Импульстік датчиктер ретінде индуктивті, электромагниттік, 
фотоэлектрлік құрылғылар қолданылады. Электромеханикалық ұзындық 
өлшегіштердің артықшылығы-олардың қарапайымдылығы мен арзандығы. 
Бұл құрылғылардың кемшілігі-ролик пен сым арасындағы сырғанау.

Магниттік белгілерді қолдану әдісі
Бұл əдісті талшық сияқты сынғыш өткізгіштерді өлшеу үшін қолданған 

жөн. Сондай-ақ, бұл əдіс Болат арқандардың ұзындығын өлшеу үшін 
қолданылады. Ұзындық пен жылдамдықты өлшеу принципі магниттік 
белгілерді импульсті электромагнитпен қозғалатын өнімге қолдану болып 
табылады, бұл белгілерді оқу магниттік түрлендіргішпен белгіленген 
қашықтықта жүреді. Құрылымдық схема 7.11-суретте көрсетілген.

7.11-сурет. Магниттік белгілер əдісімен ұзындықты өлшеу. Мұнда БИП-
өлшеу түрлендіргіштерінің блогы; СТГ-өшіру басы; ЗГ-жазу басы; СЧГ-оқу 
басы; WI-қоздыру орамасы; W2 – өлшеу орамасы; ЭБ-электронды блок; Г-
генератор; САПФ-амплитудалық фазалық түрлендірудің схемасы; СУ-
салыстыру құрылғысы; OВ-бір вибратор; УМ-қуат күшейткіші; МК –
микроконтроллер; БВ-кіріс блогы; БИ-индикатор блогы; БИУ-жетек 
құрылғыларының блогы

Кабель бұйымдарының сыйымдылығын өлшегіштер
Өндіріс кезінде сымның сыйымдылығын сапалы бақылау жəне өлшеу 

үшін өлшегіштерді экструдердің шығысына дереу қою керек. Өндірістің осы 
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кезеңінде сымның екінші электрод болмайды, сондықтан сымның 
сыйымдылығын өлшеу үшін екінші электрод қалыптастыру керек.

Цилиндрлік конденсатордың екінші электродын қалыптастыру нұсқасы 
өлшеу түрлендіргішінің дизайнын анықтайды. Өлшеу түрлендіргіштерінің 
дизайнына сəйкес сыйымдылықты өлшеуіштерді контактілі, байланыссыз 
жəне сұйық деп бөлуге болады.

Байланыс сыйымдылығы өлшегіштер
Екінші электродты қуыс цилиндр түрінде қалыптастыруға болады 

(7.12-сурет), осылайша сым бүкіл шеңбер бойымен толық тартылады. Ток 
өткізетін цилиндрдің диаметрі сымның оқшаулауының сыртқы диаметріне 
тең, яғни сым мен өлшеу электродының арасында алшақтық жоқ.

7.12-сурет. Қуыс цилиндр түріндегі өлшеу түрлендіргіші. Мұнда 1-негізгі 
сым, 2-Сымды оқшаулау, 3-қуыс цилиндр түріндегі электрод

Бұл əдістің кемшілігі-олар сымның оқшаулауымен тығыз байланыста 
болуы керек, өйткені бұл өлшеу дəлдігіне əсер етеді. Экструдердің 
шығысындағы сымның оқшаулауы жұмсақ, салқындауға əлі уақыт жоқ. 
Сондықтан, тіпті аз қысым немесе байланыс деформацияға əкелуі мүмкін, 
бұл ақауға əкеледі.

Контактісіз сыйымдылық өлшегіштері
Контактісіз өлшеуіштерде өлшеуіш цилиндрлік құбырлы электрод 

түрінде жасалады (7.13-сурет), бірақ оқшауланған сымның диаметрінен 
үлкен диаметр. Бұл дизайнмен жұмсақ оқшауланған сым өлшеу 
электродының ішінде еркін қозғалады. Көлденең қимада сым мен электрод 
екі қабатты оқшаулауы бар цилиндрлік конденсатор – ауа жəне сым 
оқшаулауы (7.13-сурет).
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7.13-сурет. Қимадағы сым жəне өлшеуіш. Мұнда 1-сым өзегі, 2-сым 
оқшаулау, 3-ауа саңылауы, 4-құбырлы электрод

Бұл өлшегіштердің кемшілігі-сымның қозғалысы кезінде сымның 
ортасы өлшеу электродының осіне қатысты ауысады. Өлшеу электродындағы 
сымның мұндай тербелісі қателікке əкеледі.

Бақылау сұрақтары:

1. Түйіспелі жəне түйіспесіз аспаптардың қолдану аймағын атаңыз.
2.  Оқшаулау қалыңдығын өлшеу аспаптарының кемшілігін атаңыз. 
3.  Өткізгіштер дегеніміз не?
4.  Автоматтандыру жүйесінде қандай сымдар қолданған тиімді?
5. Автоматтандыру жүйесінде қолданылатын сымдар мен кəбілдер 
талсымының максималды рұқсат етілген қимасын атаңыз.
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