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4 Секция. Металлургия және машина жасау  
салаларында өнеркәсіптің дамуы

4 Секция. Развитие промышленности в области  
металлургии и машиностроения

4.2 Машина жасау саласының 
индустриялық-инновациялық дамуы

4.2 Индустриально-инновационное развитие 
машиностроительной отрасли

ЖЕҢІЛ БЕНЗИН ФРАКЦИЯЛАРЫН ҰСТАУҒА  
ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ АРНАЛҒАН  

ГАЗДЫ ТЕҢЕСТІРУ ЖҮЙЕСІ

ЕЛУБАЕВА Д. Н. 
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

ИБРАГИМОВА Г. Е. 
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЙГОЖИНА Д. Г. 
оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Мұнай буларының шығарылу проблемасы дүние жүзілік 
қоғамдастықтың жетекші елдері экологиялық және өртқауіпсіздігін, 
сондай-ақ мұнай-газ кешенінің экономикалық тиімділігін 
қамтамасыз етудің кілтіретін де бұрыннан бері танылып келеді.

Қазақстанда мұнай өнімдерінің булануынан жоғалуы оларды 
сақтау мен тасымалдау кезіндегі шығындардың негізгі түрлерінің 
бірі болып табылады, бұл мұнайөнімінің сандық жоғалуына ғана 
емес, сонымен бірге оның сапасының төмендеуіне әкеледі, өйткені 
көмірсутектердің ең бағалы жеңіл фракциялары бірінші кезекте 
жоғалады. Сонымен қатар, бұл шығындар мұнай базалары, сорғы 
станциялары мен мұнай өңдеу зауыттарының жанындағы ауаның 
ластануына әкеледі, бұл объектілердің өрт қауіптілігін арттырады 
және экологиялық жағдайды нашарлатады.

Мұнай өнімдерінің буларының шығарындылары соңғысының 
табиғи булануымен, температура мен атмосфералық қысымның 
ауытқуы кезінде сақтау кезінде бу-ауақоспасының пайда болуымен 
– «кішкентай тыныс», сонымен бірге төгу және тиеу жұмыстары 
кезінде – «үлкен тыныс».

Бензинді цистерналарда сақтау, резервуарларды қабылдау және 
шығару, теміржол цистерналарын және жанармай құю машиналарын 
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толтыру, жанармай құю станцияларында автокөліктерге жанармай 
құюдың жалпы шығыны 1 миллион тонна өнімге 230 мың теңгені 
құрайды. Бензин цистерналарда сақталып, тұтынушыларға 
таратылған кезде, соның ішінде біздіңеліміздегі жанармай құю 
станцияларында жанармай құю операциялары кезінде жылына  
100 мың тоннадан астам бензин жоғалады. Мәселен, Ресейде мұнай 
өңдеу өнеркәсібіндегі «үлкен тыныстардан» жыл сайынғы шығын 
шамамен 270 мың тоннаны құрайды, соның ішінде жанармай құю 
станцияларында 140 мың тоннадан астам. Орташа алғанда, тарату 
қоймаларындағы шығындар жүкайналымының 0,5 % құрайды. Бұл 
жеңіл және құнды отын фракцияларының жоғалуы.

Атмосфераға түсетін мұнай өнімдерінің буыжарылғыш 
қоспаларды түзуге қабілетті, бұл объектілердің жарылуымен өрт 
қаупін арттырады және қоршаған ортаға зиян келтіреді.

Сондықтан шығынның бұл түрін азайту мұнай өнімдерін жеткізу 
жүйесінің ресурстарын сақтау және экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету міндеттерінің маңызды элементі болып табылады.

Бұл ысыраптарды азайтуға арналған белгілі жүйелер, 
соның ішінде цистерналардың, «понтондардың», сорбциялық 
қондырғылардың және т.б. «өзгермелі шатырларын» өндіру және 
пайдалану қиын, ұзақ қызмет етеді және үлкен капиталды қажет етеді.

Мұнай буын ұстап, қалпына келтіру жүйесін – бензин 
буларының атмосфераға «үлкен» және «кішкентай тынысалуымен», 
сондай-ақ жылжымалы резервуарлармен (жанармай таситын 
машиналармен) азайту жүйесін енгізуді қамтитын бұл салада 
Қазақстанды техникалық жағынан қайта қаруландыратын ке зкелді.

Резеңке газколлекторлары бар мұнай өнімдерінің (SURLFN) 
жеңіл фракцияларын түсіру және қалпына келтіру жүйесін енгізу 
(газды теңестіру жүйесі) объектінің техникалық сипаттамаларын 
өзгертпейді, ол экологиялық, санитарлық және жарылыс 
жағдайларын жақсартуға бағытталған.

Жүйе тек бензин цистерналарына жарамды. Дизель 
отыны бар цистерналар жүйесіне қосу дизель отынының төмен 
құбылмалылығына байланысты іс жүзінде мүмкін емес және 
экономикалық негізсіз.

Резервуар паркі – бұл қауіпті объект, ол жеңіл мұнай өнімдерін 
(бензин және дизель отыны) қабылдайды, сақтайды және таратады. 
Мұнай өнімдері резервуарға теміржол цистерналарын да жеткізіледі, 
технологиялық насостар арқылы құбырлар арқылы резервуарларға 
жіберіледі. Сондықтан, технологиялық жабдықты, құбырларды 

орнатқан кезде және құрылыс, монтаждау және басқа жұмыстарды 
орындау кезінде негізгі талаптарға сай болу керек.

Бензинді сақтау үшін, Қазақстанның кез-келген аймағында 
жердегі резервуарларды қолдануды ұсынамыз (1-сурет) тікболат 
RVS. Мұндай резервуарлар тыныс алу және қауіпсіздік жабдықтары 
мен жабдықталған. Резервуарлардың тыныс алу клапандары 
арқылы бензин булары атмосфералық ауаға «үлкен» (мұнай 
өнімдерін қабылдау және шығару) және «кішкентай тыны салу» 
кезінде (температура мен атмосфералық қысымның күнделікті 
ауытқуы) шығады. Бензинді сақтау үшін жерасты резервуарларын 
пайдалануға болады (2-сурет), сонымен қатар оны газды теңестіру 
жүйесі мен және цистерналардан және автомобильдердің бензин 
резервуарларынан (жанармай машиналарынан) бу шығару жүйесі 
мен жабдықтауға болады.

Сурет 1 – MR-G-Z газ резервуарлары бар газды теңестіру  
жүйесі мен және ЖЖМ, теміржол цистерналары мен 

цистерналарды тиеу кезінде мұнай мен мұнай өнімдерінің  
жеңіл фракцияларын пайдалану жүйесі мен жабдықталған  

ОБЖ жерүсті резервуарларын байлау схемасы

1-резервуар ПБК; Мұнай немесе мұнай өнімдерінің деңгейін 
бақылаудың; 2-жүйесі (өндірілген судың деңгейін, тығыздығын, 
температурасын бақылау датчигі (деңгей көрсеткіші)); 3-люк; 
4-клапанды тынысалу; 5-өрт сақтандырғышы; 6-клапанның 
қауіпсіздігі; 7-құбырлы газ құбыры; 8-жақты клапандар;  
9-MR-G-Z-жұмсақ газ ыдысы; мұнай мен мұнай өнімдерінің буын 
қалпына келтіруге арналған 10 қондырғы – компрессор; 11-жылу 
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алмастырғыштар; 12-резервуарға конденсацияланған булану;  
13 резервуардағы конденсаттың жинақталуы; 14-өнім құбырлары; 
15-авто толтыру; цистерналарды тиеуге арналған; 16-көтергіш; 
теміржолды тиеуге арналған; 17 тіреуіш цистерналар; 18-рельсті 
тиеу-түсірукөпірі; 19-сорғы қондырғысы; 20-төменгі разрядты 
құрылғы; 21 рельсті резервуар; 22 цистерна; 23-май айлағы 
(пирстер); 24-танкер.

Сурет 2 – ЖМС жүйесі

Газды теңестіру жүйесі мен және автокөліктің бензин ыдысынан 
буларды шығаруға арналған жүйе мен жабдықталған жерасты 
резервуарының құбырларын орналастыру, оларды кейіннен жою.

1-резервуар РГС-25; 2-құбырлы газ құбыры; 3-MR-G-Z- жұмсақ 
газ ыдысы; 4-жақты клапандар; 5-өрт сақтандырғышы; 6-тыныс алу 
құбыры; 7-клапан тынысы; резервуардың интерстициалды кеңістігінің; 
8-сенсоры; 9-датчиктің деңгейі, тығыздығы, температурасы, 
өндірілген судың деңгейі (өлшеуіш); 10-люкты есепке алу; 11-отын 
таратқыш; 12-жанармай құятын мылтық; 13-розетка; 14-автомобиль; 
15 цистерналы жүк көлігі; 16-өлшеу және тыныс алу құбыры; 
17-таратушы құбыр; 18-су төгетін құбыр; 19-су төгетін сүзгі; 20-бензин 
буын қалпына келтіретін компрессор; 21-цистерналы конденсат 
жиналуы; 22-резервуарға конденсацияланған бензин буын беру.

Мұнай өнімдері тұтынушыларға автоцистерналар мен темір 
жолдарды қолдана отырып, танкерлерде сатылады, жүк көтергіштері 
бар цистерналар.

Резервуарлық парктен мұнай өнімдерін бумен шығару жүйесі 
«үлкен» және «кіші тыныс» кезінде резервуарлардан атмосфераға 
бензиннің газды бу қоспасын шығаруды жоюға арналған.

Бұл жүйенің жұмыс принципі тік болаттан жасалған 
резервуарлардың қуыстары құбырлар арқылы резеңке-маталы газ 
коллекторларының қуыстарына қосылатындығына негізделген 
(көлемі өзгермелі).

Осылайша, тік болат резервуарлар мен газ коллекторлары 
атмосферамен байланыссыз герметикалық жүйе болып табылады.

Сондықтан, ауа температурасының тәулік тік ауытқулары мен 
резервуарлардың барлық сұйықсызішкі кеңістігін толтыратын бу-
ауа қоспасы атмосфераға шығарылмайды, бірақ газ коллекторына 
түседі, оның көлемі толтырылған сайын көбейеді. Цистерналарды 
бензинмен толтырғанда да дәл солай болады.

Мұнай өнімдерінің жеңіл фракцияларын ұстап алу және 
қалпына келтіру жүйесі MR-G-3 250 маркалы резеңке-маталы газ 
коллекторларына қосылған резервуарларға арналған газ құбырларынан 
тұрады (өртсөндіру, өшіру және бақылау клапандары бар).

Мұнда парлы резервуарлардан атмосфераға бензин 
буларының шығарылуын толығы мен жоятын мұнай буының 
буынжинауға арналған жабық жүйе қарастырылған (сынамалар 
мен резервуарлардағы бензин деңгейін қол мен өлшеу қоспағанда).

Бұл бензинді үнемдеуге қосымша, бұл жаңалық цистерна 
фермасы орналасқан аудандағы экологиялық жағдайды едәуір 
жақсартады.

Осы принцип бойынша жасалған жүйелерсізге мыналарды 
жасауға мүмкіндік береді:

– үлкен және кіші тыныс алу кезінде бензиннің жоғалуын жою;
– бензин буларының атмосфераға шығарылуын болдырмай, 

кәсіпорындардың экологиялық және өртқауіпсіздігіне қол жеткізеді;
– бензин сапасынсақтау.

ӘДЕБИЕТТЕР 
1 Назарбаев Н. А. Казахстан – 2030. Послание Президента 
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сы ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛА ДЕМИНГА-

ШУХАРТА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

КОНДРАТЬЕВА А. В.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Аксу

СЫЗДЫКОВА М. С.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Экибастуз

МАРКОВА С. Ю.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Экологический менеджмент – часть общей системы 
корпоративного управления,  которая обладает четкой 
организационной структурой и ставит целью достижение положений, 
указанных в экологической политике посредством реализации 
программ по охране окружающей среды [1]. Внедрение системы 
экологического менеджмента на предприятии способствует не 
только увеличению доверия со стороны партнёров и потенциальных 
клиентов, но и непосредственному улучшению имиджа предприятия 
в глазах кредиторов и потенциальных инвесторов. Соответствие 
новейшим экологическим требованиям, закреплённое посредством 
прохождения процедуры сертификации поднимает престиж 
предприятия, а также способствует конкурентоспособности товара, 
также сертификат экологического соответствия может служить 
причиной для повышения цены на товар. Увеличение цены на товар 
может быть оправдано с точки зрения затрат на экологизацию и 
экологические инновации предприятия [3]. 

Прежде всего, следует определить, что экологический 
менеджмент – это система. В соответствии с принятыми 
международными стандартами, система экологического 
менеджмента представляет собой часть общей системы менеджмента, 
включающую организационную деятельности, распределение 
ответственности, практическую работу, а также процедуры, 
процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых 
результатов и совершенствования экологической политики. 

По характеру взаимодействия с внешними заинтересованными 
сторонами EMS является открытой системой, в то время, как 
системы управления являются, преимущественно, закрытыми 
системами. Основой функционирования системы менеджмента 
является обратная связь и непрерывное совершенствование системы 
менеджмента в целом. Оба эти положения для систем управления 

не характерны. Экологический менеджмент – безопасное 
управление природными процессами, которое определяется 
как биологическими особенностями объекта управления, так и 
социально-экономическими возможностями управляющего.

Одними из первых в начале 1990-х годов экологический 
менеджмент стали внедрять зарубежные нефтяные компании с целью 
улучшить экологические показатели и убедить общественность в 
приемлемости экологических рисков своей деятельности. Являясь 
общеэкономической наукой, экологический менеджмент применяет 
данные конкретных экономических наук, а также естественных наук 
– геологии, биологии, почвоведения, лесоведения, метеорологии, 
демографии и других, их выводы и положения, которые необходимы 
для обоснования наиболее эффективных методов использования 
условий и ресурсов природы. 

Экологический менеджмент имеет как теоретическое, так и 
практическое значение. В условиях функционирующей системы 
народного хозяйства в стране в настоящее время экологический 
менеджмент призван давать конкретные рекомендации по различным 
путям использования природных ресурсов. В более широком смысле 
экологический менеджмент должен способствовать разработке основ 
концепции устойчивого эколого-экономического развития. Такое 
развитие предполагает отказ от сложившейся на практике концепции 
экстенсивного экономического роста, лежавшей в основе развития 
системы мирового хозяйства и базировавшейся на представлении 
о неисчерпаемости природных ресурсов и неограниченности 
возможностей природной среды к самовосстановлению [3].

Использование природных ресурсов должно быть в целом 
таким, чтобы оно способствовало снижению затрат и повышению 
прибыли в общественном производстве. Надо наиболее эффективно 
применять имеющиеся виды сырья и энергии. Их изъятие должно 
быть бережным, чтобы не переступать определенных границ, 
после которых становится невозможным самовосстановление 
ресурсов. Для этого необходима рационализация производства, 
его комплексность, что предполагает минимизацию отходов, 
ликвидацию потерь, широкое применение вторичного сырья. 
Все задачи по экономному, хозяйственному использованию 
природных ресурсов должны сочетаться с максимально возможным 
сохранением окружающей среды. Это осуществляется благодаря 
совершенствованию технологии и сокращению выбросов, сведению 
к минимуму возможного ущерба, наносимого здоровью и жизни 
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людей, средствам производства, зданиям и сооружениям. Основная 
цель экологического менеджмента − повышение кредита доверия 
к тому предприятию, на котором он осуществляется, за счет 
последовательного улучшения экологической обстановки всех 
сфер деятельности. Наиболее характерным улучшением является 
снижение отрицательного воздействия промышленных предприятий 
на окружающую среду [1]. 

В основе эффективной системы менеджмента качества лежит 
постоянное улучшение. Именно на этом принципе базируется цикл 
Деминга-Шухарта. Данный цикл более известен по аббревиатуре 
PDCA: 

P – plan – планируй. Данное действие предполагает чёткое 
планирование и методичное объяснение всех предстоящих действий.

D – do – делай. Данное действие предполагает совершение всех 
пунктов плана и максимальное осуществление всего плана.

C – check – проверяй. Данное действие предполагает проверку 
совершённых действий и устранение возможных ошибок.

A – act – улучшай. Данное действие предполагает проработку 
улучшений и преобразований, которые рационально применить при 
данном процессе [6].

Данный цикл напрямую используется в стандарте  
ISO 9001–2017 [7], при соблюдении требований которого 
создаётся эффективная система менеджмента качества, однако 
данный цикл также успешно находит своё применение и в 
системе экологического менеджмента, которая базируется на 
серии международных стандартов ISO 14000. Понятие системы 
экологического менеджмента в организации (предприятии 
или компании) является ключевым понятием серии ISO 14000. 
Поэтому центральным документом стандарта считается  
ISO 14001 – «Спецификации и руководство по использованию систем 
экологического менеджмента». В отличие от остальных документов, 
все его требования являются «аудируемыми» – предполагается, 
что соответствие или несоответствие им конкретной организации 
может быть установлено с высокой степенью определенности 
[1]. Именно соответствие стандарту ISO 14001 и является 
предметом формальной сертификации. Все остальные документы 
рассматриваются как вспомогательные – например, ISO 14004 
содержит более развёрнутое руководство по созданию системы 
экологического менеджмента, серия документов 14010 определяет 
принципы аудита EMS. Серия 14040 определяет методологию 

«оценки жизненного цикла», которая может использоваться при 
оценке экологических воздействий, связанных с продукцией 
организации (такая оценка требуется стандартом ISO 14001) [3].

Цикл Деминга-Шухарта успешно зарекомендовал себя и 
нашёл применение во всех международных стандартах системы 
ISO. Данный цикл позволяет не только планировать и выполнять 
определённые действия и операции, но и неизбежно вносит 
коррективы в технологический процесс, а также способствует 
постоянным улучшениям этого процесса. 

Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и взаимосвязь 
всех эколого-экономических процессов стали важной причиной поиска 
методов сбалансированного развития общества. Сбалансированное 
развитие предусматривает процесс гармонизации производительных 
сил, обеспечения удовлетворения необходимых потребностей 
всех членов общества при условиях сохранения и поэтапного 
возобновления естественной среды, создания возможностей для 
равновесия между его потенциалами и потребностями людей всех 
поколений. Развитие, при котором удовлетворение потребностей 
нынешних поколений не должно ставить под угрозу возможности 
будущих поколений удовлетворять свои потребности [4]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что одним из методов 
обеспечения сбалансированного развития общества является внедрение 
экологических инноваций. При таком подходе экологизация всех 
сфер человеческой жизни, но прежде всего производственной сферы 
должна проводиться с внедрением экологических инноваций, в том 
числе и экологических инноваций на промышленных предприятиях. 
Такой подход будет объединять сбалансированное развитие общества 
и бизнеса [8]. Инновации, которые внедряются в хозяйственную 
практику, являются процессом трансформации научных достижений 
в производство, которое повышает конкурентоспособность субъектов 
предпринимательской деятельности [4].

Потребностью нынешнего времени является внедрение 
на предприятиях экологически безопасных инновационных 
технологий с применением таких методов производства, которые 
обеспечат формирование малоотходных и расширение безотходных 
технологий с высоким уровнем экономичности и экологической 
безопасности для окружающей среды и людей. Впервые данная 
стратегия появилась в 1980-х гг. в США. Главной ее задачей 
является создание комплексных мер по снижению загрязнения 
окружающей среды конкретным предприятием. При этом 
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сокращение вредного воздействия должно происходить не в виде 
разовых локальных мероприятий, а на протяжении всего жизненного 
цикла производимой продукции. Это возможно только в условиях 
постоянного поэтапного переоснащения всего производства, с 
целью снижения вредных выбросов, а также при условии более 
эффективного использования природных ресурсов.

Но необходимо отметить, что устойчивое развитие предприятия 
и его системы экологического менеджмента невозможно без 
своевременного внедрения инноваций. Как и любые другие 
изменения, экологические инновации имеют свои движущие и 
сдерживающие силы [2]. При условиях экологической глобализации 
общество становится чувствительнее к вопросам сохранения 
качества окружающей среды, потому можно надеяться, что 
интерес общественности, процесс переосмысления ценностей, 
правовая и регулятивная среда создадут соответствующую почву 
для ускоренного развертывания процессов учета экологических 
ограничений во всех сферах общественной жизни[5].
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4.3 Көлік инфрақұрылымының жағдайы мен перспективалары
4.3 Состояние и перспективы транспортной инфраструктуры

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

АЖИБАЕВ Ж.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТОКТАГАНОВ Т. Т.
к.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Эффективность работы вагонного парка во многом 
определяется высокой надежностью его технических средств. 
Постоянно совершенствуется его структура, он пополняется 
более совершенными по конструкции и надежности вагонами, 
увеличивается доля специализированного подвижного состава. 
С повышением объемов перевозок повышается интенсификация 
эксплуатации вагонов в перевозочном процессе, вместе с тем 
появляется необходимость увеличивать нагрузку на ось вагона. 

Все это ведет к ускоренному старению вагонного парка 
и необходимости совершенствования системы технического 
обслуживания и ремонта грузовых вагонов. В настоящее время 
система технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов 
призвана обеспечить поддержание их технико-экономических 
показателей на должном уровне, однако, несмотря на принимаемые 
в последнее время меры эксплуатационная надежность вагонов 
грузового парка пока не удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к железнодорожному транспорту. 

Наблюдается тенденция увеличения доли вагонов, находящихся 
в неисправном состоянии. Необходимо научно обосновать 
и практически реализовать такое количество обслуживаний, 
ремонтов и их объемов, которые бы обеспечивали заданную 
эксплуатационную надежность (вероятность безотказной работы, 
параметр потока отказов, наработку на отказ, затраты труда на 
восстановление работоспособности и т.д.), при минимальных 
экономических показателях (затраты на строительство вагонов и 
на периодические, а также непредусмотренные обслуживания и 
ремонты).

В вагоноремонтном производстве главная задача состоит в 
значительном повышении качестве ремонта вагонов, повышении их 
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надёжности и долговечности, увеличении послеремонтного ресурса 
вагонов всех типов и их отдельных частей.

Для повышения качества ремонта, надёжности и долговечности 
вагонов большое значение имеет уровень техники, организации 
и технологии вагоноремонтного производства. Поэтому широко 
внедряются последние достижения науки и техники, новые 
технологические процессы для восстановления узлов и деталей 
вагонов и повышение уровня требований к соблюдению 
технологической и трудовой дисциплины.

В дипломном проекте разработано устройство  для правки 
люков полувагонов. Данное устройство была разработано на базе 
устройств УПЛМ-1 и УПЛ-1Э (УПЛ-1Г).

Данное устройство предназначено для правки люков полувагонов 
без поднятия кузова вагона в климатических условиях Казахстана.

Перед непосредственным конструированием устройство 
необходимо провести анализ реально существующих прототипов. 
Ими оказались установка УПЛ-1Э и установка УПЛМ-1. 

Таблица 1 – параметры УПЛ-1Э
Параметр Значение

Номинальное усилие, тс 6–15

Тип двигателя Электродвигатель переменного тока 
2АИ80А4

Габаритные размеры, мм 525x614x1750
Масса, кг 150

Вторым устройством является УПЛМ-1, которая предназначена 
для:

– поджима и холодной деформации люков полувагонов; 
– монтажа и демонтажа люков; 
– снятия и установки автосцепки вагона, оборудования, узлов 

и механизмов, расположенных под рамой вагона;
– подъема и подачи негабаритных деталей и грузов в 

труднодоступные места при монтажных и демонтажных работах.

Рисунок 1 – УПЛМ-1

Применение УПЛМ-1 (рисунок 1) при выполнении работ на 
ПТО и ППВ позволяет механизировать процесс правки люков 
полувагонов и исключает необходимость в выполнении трудоемких 
операций по их снятию, транспортировке и правке на специальных 
прессах, что значительно сокращает время подготовки вагонов. 
Одним из преимуществ УПЛМ-1 является то, что установка 
позволяет проводить работы по подготовке вагонов в любых 
условиях, она может работать в междупутье при подготовке 
вагонов, находящихся на соседних путях. Конструкция механизма 
правки позволяет править люки и над колесными парами. При 
использовании УПЛМ-1 достигается сокращение времени на 
подготовку вагонов до 40 %.

Главными причинами отказов от устройств являются неудобное 
применение машины УПЛ-1Э в условиях текущего отцепочного 
ремонта, а УПЛМ-1 очень хорошая машина, которая имеет 
очень большую цену, которую могут потянуть единицы пунктов 
технического обслуживания вагонов. Поэтому необходимо создать 
устройство для правки люков полувагонов чтобы оно отвечало 
условиям ВРД (удобное транспортирование по гравию, удобная 
подстановка под вагон, чем ниже цена тем лучше ).



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

1716

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
ЛИТЕРАТУРА

1 Вагоны: Отраслевой католог – М. : ЦНИИТЭИ тяжмаш., 
2010 – 99 с.

2 Вагоны: учеб. Для вузов ж.-д.- транспорта – Л.А. Шадур, 2011.
3 Вагонное хозяиство : учебник для ВУЗов ж.-д. транспорта/ П.А. 

Устич, И.И. Хаба, В.А. Ивашов и др. – М. :Маршрут, 2003. – 560 с.
4 ГОСТ 33788–2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. 

Методы испытаний на прочность и динамические качества»
5 СТ РК 2.75-2009 «Порядок аттестации испытательного 

оборудования».
6 СТ РК 2.4-2017 «Поверка средств измерений. Организация 

и порядок проведения»

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

БАЗИЛОВА Г.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ШӘМШI Б.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

СЕМБАЕВ Н. С.
к.т.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Государственная поддержка отечественной машиностроительной 
отрасли в рамках Стратегии индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан.

Благодаря политике, проводимой Президентом Республики 
Казахстан, нашей стране удалось достигнуть значительных 
результатов в экономике, положивших основу для построения 
долгосрочных стратегических программ и крупных проектов.

Одной из таких стратегических программ, безусловно, является 
Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на годы.

В Стратегии четко обозначено, что производство 
конкурентоспособных и экспорт ориентированных товаров, работ 
и услуг в обрабатывающей промышленности является главным 
предметом государственной индустриально-инновационной политики.

В настоящее время машиностроительная отрасль в структуре 
обрабатывающей промышленности рассматривается в качестве 
одной из приоритетных в плане реализации индустриально-
инновационной стратегии.

Конечно, в машиностроительной отрасли Казахстана 
существует ряд проблем, и развитие этой отрасли по сравнению с 
развитыми странами оставляет желать лучшего.

За последние 15 лет объем производства машиностроительной 
продукции в Казахстане сократился более чем в 4 раза.

Рисунок 1 – Доля машиностроения в структуре ВВП в разных стран

На долю машиностроительной продукции в республике 
приходится 1,7–2 % от общего объема экспорта и 40–45% от 
импорта, тогда как в большинстве развитых стран доля продукции 
машиностроения в общей стоимости экспорта превышает 25 %.

А в Японии, например, доля машиностроительной продукции 
в структуре экспорта составляет свыше 60 %.

Рисунок 2 – Доля машиностроения в структуре экспорта и 
импорта, а также внутреннее потребление в РК
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Д о л я  и з д е л и й  к а з а х с т а н с к о г о  п р о и з в о д с т в а  н а 

внутриреспубликанском рынке машиностроительной продукции 
составляет около 13 %, остальные 87 % потребности страны 
покрывается за счет зарубежных поставок.

Машиностроительные предприятия республики практически не 
располагают собственными оборотными средствами для обеспечения 
необходимого технического уровня и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, не имеют полноценной производственной 
и научно-технической инфраструктуры, испытывают дефицит 
кадров инженерно-технических и рабочих специальностей.

В машиностроительной отрасли Республики Казахстан 
существуют следующие проблемы:

– высокий уровень изношенности оборудования, 
препятствующий повышению эффективности производства;

– незначительный уровень инновационной активности в 
отрасли;

– дефицит квалифицированных кадров в сфере машиностроения;
–  н е д о с т а т о ч н а я  р а з в и т о с т ь  и н ф р а с т р у к т у р ы 

машиностроительного комплекса, нехватка научно - исследовательских 
институтов, конструкторских бюро, опытно-экспериментальных баз, 
центров испытаний и технического контроля;

– ориентация отрасли преимущественно на выпуск 
комплектующих изделий, а не на производство конечной продукции;

– низкий уровень интеграции между машиностроительными 
предприятиями республики с предприятиями стран ближнего 
зарубежья и с ведущими мировыми производителями  
аналогичной продукции;

– низкая доля в производстве продукции наукоемких, 
высокотехнологических изделий с высокой добавленной 
стоимостью и др.

Несмотря на все существующие проблемы, в отрасли 
наблюдается тенденция к росту. Так, общий объем продукции, 
произведенной отраслью машиностроения, в 2007 году вырос по 
сравнению с 2002 годом на 203 млрд. тенге или в 3,5 раза. Данная 
тенденция в большей степени обусловлена проводимой в стране 
индустриальной политикой.

Рисунок 3 – Динамика объема производства 
машиностроительной отрасли

Развитие машиностроительной промышленности невозможно 
представить без государственной поддержки. Все развитые страны 
в той или иной форме прибегали к государственной поддержке 
своего машиностроения.

При системной государственной политике любой 
предоставленный государством стимул (налоговый, кредитный, 
организационный) ведет к выстраиванию компаниями собственных 
цепочек добавленной стоимости, позволит создавать многоотраслевые 
предприятия, работающие на конечный продукт, который отвечает 
всем параметрам конкурентоспособной продукции.

Индустриальная политика нашей страны призвана стимулировать 
создание национальных цепочек добавленной стоимости, работающих 
на подъем конкурентоспособности отечественной экономики. То есть 
системность мер государственной поддержки является основным 
условием успешности данной политики.

Государственная поддержка развития индустрии и инновации, 
в том числе машиностроительной отрасли, осуществляется по 
следующим направлениям:

1 функционирование государственных институтов развития;
2 прорывные проекты;
3 создание СЭЗ, индустриальных зон, технопарков;
4 содействие кластерному развитию;
5 налоговая политика;
6 кадровое обеспечение.
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Состояние машиностроительного комплекса
Эффективная экономическая деятельность отдельных 

хозяйствующих субъектов, комплексов, страны в целом, обеспечение 
высоких темпов их развития и повышение конкурентоспособности  
продукции в условиях рыночной экономики в значительной мере 
определяются активностью и эффективностью протекающих в них 
процессов.

Машиностроительный комплекс состояние производственного 
потенциала, обеспечивает устойчивое функционирование ведущих 
отраслей экономики (топливно-энергетический комплекс, транспорт 
и связь, агропромышленный комплекс, оборонные отрасли, 
строительство), а также наполнение потребительского рынка. От 
уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные 
показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, 
энергоемкость и т.д.), производительность труда в отраслях народного 
хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного 
производства и обороноспособность государства.

Машиностроение во всем мире признано ведущей отраслью 
производства. Его развитие характеризует уровень как научно-
технического потенциала страны, так и обеспечения ее безопасности.

Машиностроение в Казахстане как базовая системообразующая  
отрасль наиболее подвержена влиянию  кризисных явлений.

Машиностроительный комплекс обеспечивает научно 
технический прогресс и перестройку экономики всей страны, 
поэтому его отрасли развиваются  ускоренными темпами, а их число  
непрерывно растет. По роли и значению в народном хозяйстве их 
можно  объединить в 3 взаимосвязанные группы:

1 Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической 
революции  во всем народном хозяйстве – это приборостроение, 
химическое машиностроение, электротехническое и энергетическое 
машиностроение.

2 Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической 
революции в машиностроении – это станкостроение и 
инструментальная промышленность.

3 Отрасли, обеспечивающие развитие научно технической 
революции в отдельных отраслях хозяйства – это строительно 
дорожное, тракторное  и сельскохозяйственное машиностроение, 
автомобилестроение и др.

Формирование инновационной  экономики на мировом 
уровне привело к возникновению ряда новых видов деятельности, 

связанных с выпуском средств автоматизации, эле-ктроники и 
телемеханики,оборудования для  атомной энергетики,реактивной 
авиации, бытовых машин.Кардинальным образом изменился 
характер продукции в старых отраслях машиностроения.

Современная структура машиностроения является достаточно 
сложной.Она включает такие важнейшие отрасли, как  энергетическое 
машиностроение, электротехническая, станкостроительная и 
инструментальная промышленность, приборостроение, ряд отдель-
ных отраслей, выпускающих  оборудование для добывающей и 
обрабатывающей промышленности, строительства,транспортное 
машиностроение,автомобильную промышленност,тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение и др.

С точки зрения особенностей размещения производства и 
степени расчленения технологического процесса машиностроение 
классифицируются следующим  образом:

– тяжелое машиностроение, в том числе энергетическое
– общее машиностроение (без автомобилестроения)
– локомотивостроение
– судостроение
– вагоностроение
– сельскохозяйственное машиностроение (без тракторостроения)
– среднее машиностроение
– автомобилестроение
– тракторно-, в том числе танкостроение
– станкостроение
– наукоемкое машиностроение (группа отраслей по 

производству точных машин, механизмов, приборов, инструментов)
Вывод:
Подведя итоги вышеизложенному, отметим еще раз, что в 

странах, занимающих лидирующие позиции в машиностроении, 
постоянно ведутся научные исследования и разработки. 
Производители продукции машиностроения тесно сотрудничают при 
разработке новых технологий с университетами, исследовательскими 
институтами и лабораториями. С каждым годом растут расходы 
государства и частных предприятий на фундаментальную науку. 
Научные исследования финансируются самими предприятиями, 
государством, а также за счет инвестиций. Правительства стран 
специально разрабатывают программы для привлечения инвесторов, 
а также устанавливают льготное налогообложение для корпораций. 
Так же в странах уделяется большое внимание системе образования, 
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которая должна готовить квалифицированных специалистов. 
Казахстан же по инновационному развитию машиностроения 
сильно отстает от развитых стран, это обуславливается рядом 
проблем: сильной изношенностью основных фондов; глубочайшей 
специализацией производства; старением кадров, являющихся 
носителями технологий; ограниченным доступом к финансовым 
ресурсам; неразвитостью системы сбыта, т.е. отсутствием 
ориентации при выпуске продукции на уровень мирового рынка. 
В совокупности данные проблемы приводят к технологическому 
отставанию казахстанского машиностроения и вследствие этого 
– неконкурентоспособности его продукции на мировых рынках.

Следовало бы отметить важность этой сферы промышленности 
повторно. Машиностроение, как сфера производства является 
индикатором уровня развития страны, что наводит на мысль о том, 
что следовало бы уделять ей большее внимание.
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В данной статье рассматривается понятие транспорта, а также 
состояние и особенности транспортной системы Казахстана, роль 
в развитии транспортной инфраструктуры Республики Казахстан. 
Определяются перспективы развития отрасли.

В современном мире повышается значение транспортной 
отрасли в экономике каждого государства, так как уровень развития 
транспорта непосредственно влияет на конкурентоспособность 
экономики и безопасность страны. Транспорт является важнейшим 
сектором внутренней экономики Казахстана, занимающим весомую 
долю в структуре ВВП. Значительная территория республики и 
низкая плотность населения, высокий темп экономического развития 
Казахстана, достигнутый в последние годы, формируют нарастающие 
потребности в перевозках. Соответственно, передвижение населения 
и грузопотоков в рамках межхозяйственных связей, экономического 
развития и взаимодействия регионов Казахстана с каждым годом 
становится все более востребованной услугой. Помимо экономической 
функции, транспорт осуществляет социальную функцию, обеспечивает 
контакты населения в рамках родственного, дружеского общения, 
участвует в организации отдыха, образования, культурного развития, 
а также в решении различных социальных проблем. 

Казахстан удален от основных мировых рынков. По этой причине 
экономика Казахстана отличается высокой грузоемкостью. Более 80 
% грузоперевозок приходится на сухопутный транспорт. Транспорту 
отводится важнейшая роль в осуществлении межгосударственных 
связей. Их интенсивный рост предъявляет новые, возросшие требования 
к развитию транспортного комплекса, от состояния которого в 
значительной мере зависят результаты развития внутренней экономики 
республики и международного сотрудничества. Отрасль имеет 
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значительный международный потенциал, который пока недостаточно 
задействован. Мировая торговля развивается высокими темпами в 
течение последних двух десятилетий. Логистика, обеспечивающая 
в развитых странах большую часть выгод от рационализации 
транспортных потоков, их оптимального взаимодействия, в Казахстане 
находится в начальной стадии развития. 

Период экономического кризиса выявил диспропорции и 
проблемы транспортного комплекса республики, снижающие 
возможности маневрировать в структурной перестройке 
экономики. Соответственно, благодаря кризису правительство 
страны и руководство регионов стали уделять значительно 
больше внимания современному и перспективному развитию 
транспорта в Казахстане. Это подтверждается целями и задачами, 
а также ходом реализации государственных программ развития, 
в каждой из которых предусмотрены конкретные задания по 
совершенствованию транспортного комплекса в целом и отдельных 
его параметров. Основным документом, в соответствии с которым 
на данном этапе ведется работа по структурной перестройке и 
дальнейшему развитию отрасли является «Программа по развитию 
транспортной инфраструктуры Республики Казахстан на 2020 год». 
В настоящее время в республике имеются серьезные проблемы с 
качеством ремонта дорог и обновлением транспортных средств, 
обеспеченностью транспортного комплекса квалифицированными 
кадрами и научными учреждениями транспортного профиля. 
Проблемы снижают эффективность функционирования транспорта 
Казахстана в сравнении с развитыми государствами и влияют 
на снижение безопасности грузовых и пассажирских перевозок. 
Транспортная система в ее нынешнем состоянии не может 
обеспечить в полной мере потребности экономики, учитывая 
огромную территорию Казахстана и амбициозные планы 
Правительства по перспективному развитию экономического 
потенциала республики. Задачи предстоящего этапа развития 
транспортной отрасли Казахстана предусматривают повышение 
эффективности деятельности, новое строительство объектов 
транспортной инфраструктуры, модернизацию действующей 
инфраструктуры, ускорение товародвижения и снижение 
транспортных издержек, повышение безопасности и устойчивости 
деятельности отрасли, а также доступности транспортных 
услуг для населения. Казахстан развивает международное 
сотрудничество в сфере транспорта, благодаря которому в страну 

поступает новая техника и технологии, осуществляется внедрение 
международного опыта. Транспорт Казахстана – сложная отрасль, 
осуществляющая свою деятельность во взаимодействии со всеми 
отраслями и экономическими секторами республики. Управление 
разными видами транспорта осуществляется в рамках нескольких 
министерств и ведомств, что предполагает тесную координацию и 
обеспечение методологического единства в подходах к стратегии 
развития. В Казахстане за последние годы было мало публикаций, 
посвященных анализу развития транспортной отрасли. В этой 
связи предлагаемое издание содержит результаты прикладного 
аналитического исследования современного состояния и 
перспектив развития транспорта Казахстана и основных его видов. 
Целью проведенного исследования являлось выявление и анализ 
современных тенденций развития, факторов, рисков и основных 
проблем, а также разработка рекомендаций по их решению. 

Проблемные зоны транспорта и перспективы их 
реабилитации для ускорения развития отрасли

Наиболее значимой проблемой современного транспорта 
в Казахстане является высокая стоимость транспортных услуг, 
что определяет его более низкую конкурентоспособность 
по сравнению с системами транспорта развитых государств. 
Транспортная составляющая в Казахстане на товары, перевозимые 
железнодорожным транспортом, достигает 8 % и на автотранспорте 
– 11 % по сравнению с 4–4,8 % в наиболее развитых станах.  
В среднем транспортная составляющая в конечной цене товара в 
ЕС достигает 8–9 %. По планам ЕС к 2013 году показатель не будет 
превышать 5–7 %. По данным Всемирного Банка (ВБ) стоимость 
экспорта одного контейнера груза в Беларуси оценивается в сумму 
$1,8 тыс., в России – $1,85 тыс., в Казахстане – $3 тыс. То есть, 
отправить один контейнер из Казахстана обходится в полтора 
раза дороже, чем из России или Беларуси. Примерно такое же 
соотношение имеют сроки экспортных поставок. В Казахстане 
они наибольшие и достигают 81 день в сравнении с российскими 
сроками (36 дней) и белорусскими – (15 дней). По мнению 
финансовых аналитиков, казахстанская доля контейнерного 
грузопотока между Европой и Азией пока ниже 1 %. Учитывая 
ситуацию в рейтинге ВБ «Ведение бизнеса-2011» по показателю 
«международная торговля» Беларусь занимает 128-е место, 
Россия – 162-е, а Казахстан – 183-е место. Данный фактор является 
основным сдерживающим реализацию транзитного потенциала 
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Казахстана. Высокая стоимость транспортных услуг (особенно 
авиатранспорта) делает их недостаточно доступными для населения 
и субъектов МСБ, т.е. является сдерживающим фактором развития 
внутренней экономики Казахстана и роста экспортного потенциала, 
понижает конкурентоспособность казахстанских товаров на 
зарубежных рынках из-за высоких цен. В современной экономике 
и международной торговле логистика играет огромную роль, т.к. 
работает на повышение эффективности перевозок. В Казахстане 
транспортная логистика пока слабо развита из-за отсутствия 
инфраструктуры (разветвленной системы логистических центров, 
работающих по международным стандартам и требованиям) и 
кадров. Однако логистика объявлена стратегическим приоритетом 
развития страны. В связи с недостаточной квалификацией кадров, 
непрофессионально составленные бизнес-планы компаний по 
перевозке грузов часто отпугивают, а не привлекают потенциальных 
зарубежных клиентов. Проблема неразвитости логистики является 
второй по значимости проблемой транспортного комплекса 
Республики, которая влияет на удорожание перевозок. 

Состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта 
страны

Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана достигла 
14,3 тыс. км (в том числе двухпутных линий – 4,8 тыс. км (34 %), 
электрифицированных линий – 4,1 тыс. км (29 %), плотность –  
5,5 км на 1000 кв. км). Введены в строй железнодорожные участки 
Хромтау – Алтынсарино, Аксу – Дегелен, Шар-Усть-Каменогорск. 
По эксплуатационной длине железных дорог республика занимает 
3-е место в СНГ после России и Украины. «Казакстан Темiр Жолы» 
входит в шестерку крупнейших в мире железнодорожных компаний 
по объемам перевозки грузов после компаний США, Китая, 
Индии, России и Украины. Однако плотность железных дорог на 
территории Казахстана низкая и не удовлетворяет потребностям 
экономического развития Казахстана и транзита зарубежных грузов. 

Анализ обеспеченности Казахстана сетью железных 
дорог в сравнении с другими странами мира показывает 
значительное отставание в плотности сети в расчете на 1000 кв. км 
территории. Плотность железных дорог в Казахстане составляет  
5,5 км/1000кв. км, в России – 5 км/1000 кв. км, в Канаде  
6,7 км/1000 кв. км, в США 27,7 км/1000 кв. км. Отставание 
Казахстана от европейских государств и Японии составляет  
5–20 раз. Однако плотность железнодорожной сети в пересчете на  

10 тыс. человек населения выявляет вполне благополучное 
положение Казахстана в сравнении с другими государства

Показатели Казахстана в сравнении с государствами ЕС 
отстают от Швеции и Финляндии, но превышают уровень 
всех остальных развитых европейских государств (рис. 2.2.). 
Соответственно показатели Казахстана в несколько раз превышают 
показатели стран Азии (рис. 2.3.). Сравнительно низкие показатели 
азиатских стран формируются двумя факторами: слабым развитием 
железных дорог во многих странах, а также высокой плотностью 
населения (Япония – 340, Индия – 360 чел./кв. км). Таким образом, 
по показателю плотности железнодорожной сети на душу населения 
Казахстан достаточно хорошо вписывается как в европейскую, так 
и азиатскую зоны. 

Актуальные вопросы развития железнодорожного 
транспорта Казахстана

Для Казахстана характерен недостаточный ремонт путей 
и подвижного состава, а также неудовлетворительное качество 
ремонта. Парк подвижного состава в Казахстане насчитывает 
около 2 тыс. единиц локомотивов и более 90 тыс. грузовых 
вагонов, которых недостаточно для покрытия всех потребностей 
в грузоперевозках. Выбытие подвижного состава по сроку 
службы и техническому состоянию значительно опережает темпы 
обновления. Для поддержания работоспособности имеющегося 
парка пассажирских вагонов необходима ежегодная замена около 
3 тыс. вагонов, выбывающих из строя по причине полного износа. 
По данным Союза товаропроизводителей и экспортеров, ежегодно 
из-за нехватки вагонов до 10 % казахстанской продукции не может 
быть отправлено на экспорт. Серьезной проблемой для республики, 
собравшей в 2011 году рекордный урожай зерновых, стала нехватка 
зерновозов. В собственности Казахстана имеется 5,2 тыс. зерновозов 
(половина от потребности). Недостающие зерновозы, в конечном 
счете, были арендованы в России. Однако на перспективу недостаток 
подвижного состава для реализации социально значимого груза 
должен быть преодолен. На рынке грузоперевозок Казахстана 
действует около 190 компаний, владеющих собственными 
вагонами и осуществляющих более половины грузоперевозок. 
То есть формально имеется конкурентная среда. Однако треть 
компаний имеет небольшой парк вагонов (до пяти единиц). 
Во-вторых, из-за роста частного парка и отсутствия надежного 
логистического обеспечения, увеличивается порожний пробег 
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вагонов. Использование парка частного (приватного) подвижного 
состава, по мнению экспертов, менее эффективно, так как диктуется 
необходимостью обеспечения бесперебойной перевозки грузов, 
принадлежащих конкретному владельцу. Как правило, наиболее 
значительные парки вагонов принадлежат промышленным группам 
и крупным компаниям. Но поскольку они обслуживают грузы 
только своего грузоотправителя, или своей промышленной группы, 
это не способствует интеграции операторов подвижного состава и не 
дает возможности оптимально распределять грузопотоки, создавая 
единую логистическую цепочку. Для Казахстана нерациональное 
использование вагонов определяется еще и спецификой грузов – в 
абсолютном большинстве навалочных. Проблема порожних рейсов 
грузовых вагонов – одна из серьезных, сдерживающих развитие 
железнодорожного транспорта, т.к. удорожает перевозки, излишне 
нагружает и разрушает транспортные сети. В этой связи и дефицит 
грузовых вагонов по разным оценкам варьирует от 20 до 75 тыс. 
новых вагонов до 2020 года. Проблема быстрого износа вагонов 
государственных и частных владельцев может эффективно решаться 
путем сокращения порожних пробегов. Высокий физический износ 
основных фондов в отрасли создает риск потери технологической 
устойчивости железнодорожного транспорта. 

Достижение перспективных целей развития железнодорожного 
транспорта в Казахстане предполагает, в первую очередь, устранение 
имеющихся барьеров в его развитии, а также скоординированное 
с государствами-соседями и другими зарубежными партнерами 
внедрение инноваций, согласованное по срокам и содержанию. В этой 
связи Казахстану целесообразно привлечь команду международных 
экспертов в области управления железнодорожным транспортом. 
Дальнейшее совершенствование системы железнодорожного 
транспорта должно осуществляться на основе глубокого и 
объективного анализа ситуации и устранения последствий ошибок уже 
проведенных реформ, а также обеспечения упреждающей проработки 
законодательно-нормативных документов в ходе дальнейшего 
реформирования отрасли с учетом международного опыта. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта в 
Казахстане предполагают формирование разветвленной транспортной 
инфраструктуры и строительство новых скоростных дорог, а также 
улучшение состояния действующих дорог, с тем, чтобы увеличивать их 
скоростной режим. Нуждается в решении и вопрос с размером ширины 
колеи новых дорог с тем, чтобы исключить перевалки транзитных.

Транспорт Казахстана – важная и быстро развивающаяся отрасль 
экономики Казахстана. Часть видов транспорта характеризуется 
монопольным положением ограниченного количества компаний на 
рынке услуг (авиатранспорт, железнодорожный и трубопроводный 
транспорт), другая часть (автомобильный и водный транспорт) 
отличаются наличием конкурентной среды. Ускоренное развитие 
отрасли началось в связи с экономическим кризисом, заставившим 
переоценить экономическую политику в государстве и приступить к 
мерам по диверсификации экономики, переводе ее на инновационное 
развитие. В реализации этих задач, а также в развитии международных 
экономических связей Казахстана на постсоветском пространстве и 
с государствами дальнего зарубежья транспорту придается особое 
значение. Транспорт является престижной отраслью в экономике, 
т.к. обеспечивает работникам повышенный по сравнению со 
средним республиканским уровнем доход от трудовой деятельности. 
Транспортные услуги отличаются стабильной востребованностью 
всех отраслей экономики и населением. Однако транспорт 
Казахстана, не смотря на некоторые достигнутые успехи, не 
отличается пока стабильностью и устойчивостью деятельности, а 
потому нуждается в координации и поддержке развития, усилении 
государственного регулирования. Основными проблемами, 
затрудняющими развитие транспорта в Казахстане на современном 
этапе, являются: – Высокая стоимость транспортных услуг, что 
определяет более низкую конкурентоспособность отрасли по 
сравнению с системами транспорта развитых государств, а также 
недоступность для большинства населения и МСБ использования 
транспортных услуг по потребности (в особенности услуг 
авиатранспорта). Данный фактор является сдерживающим в 
развитии внутренней экономики Казахстана и в росте экспортного 
потенциала, понижает конкурентоспособность казахстанских 
товаров на зарубежных рынках из-за высоких цен. 

Транспортной отрасли Казахстана необходимо усиление 
научного обеспечения для реального реформирования 
и совершенствования деятельности. Целесообразно также 
организовать взаимодействие и сотрудничество отраслевой 
науки и образовательных транспортных учебных заведений, что 
повысит качество обучения и будет способствовать относительной 
экономии расходов на содержание отраслевой науки. Технико-
технологическую и организационную модернизацию транспортного 
комплекса республики целесообразно проводить по трем 
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направлениям: переоснащение транспортного парка; техническое и 
технологическое совершенствование транспортной инфраструктуры; 
совершенствование организации перевозок с повсеместным 
внедрением логистических методов и совершенствованием 
управления отраслью и транспортными компаниями. 

В Казахстане необходимо продолжить работу по приведению 
законодательно-нормативных документов и технических 
регламентов в соответствие с международными требованиями 
и стандартами, а также заключать тарифные соглашения со 
всеми странами-партнерами. С участием международных 
экспертов и казахстанских ученых в рамках пилотных проектов 
целесообразно прорабатывать меры для устранения негативных 
факторов современной практики недостаточной эффективности 
и нецелевого использования инвестиций на транспорте, а 
также совершенствования существующей практики проведения 
тендеров, приводящих к снижению качества ремонта дорог, 
формировать систему независимого/государственного контроля 
в этой области. Целесообразно разработать государственную 
программу комплексных мер повышения безопасности транспорта в 
сотрудничестве с экспертами в области социальной и образовательной 
политики. В рамках этой программы предусмотреть меры по 
повышению прозрачности деятельности отрасли, контролирующих 
органов, а также меры по совершенствованию статистики 
транспорта с учетом международного опыта.
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В данной статье авторы пришли к выводу о том, что 
автоматизация информационных потоков, сопровождающих 
грузовые перевозки, – это один из наиболее существенных 
технических компонентов логистики. 

Основным элементом транспортной логистики является 
транспорт. Транспорт – это отрасль материального производства, 
осуществляющая перевозки людей и грузов.

Предметом транспортной логистики является комплекс задач, 
связанных с организацией перемещения грузов транспортом общего 
назначения. Основой выбора вида транспорта, оптимального 
для конкретной перевозки, служит информация о характерных 
особенностях различных видов транспорта. Транспорт представляет 
собой важное звено логистической системы. Он должен обладать рядом 
необходимых свойств и удовлетворять определенным требованиям в 
целях создания инновационных систем сбора и распределения грузов, 
перевозить небольшие партии грузов через короткие интервалы 
времени в соответствии с меняющимися запасами пользователя.

В границах межнациональных логистических систем различные 
виды транспорта используются на основе принципов оптимизации 
контактных графиков, когда при наличии многолетних стабильных 
перевозок все участвующие в них виды транспорта управляются 
из одного центра. В качестве критериев при выборе транспортных 
средств принимают сохранность грузов, наилучшее использование 
их вместимости и грузоподъемности и снижение затрат на 
перевозку. Целям логистики отвечают такие прогрессивные способы 
перевозок, как пакетные, контейнерные, комбинированные [1, с. 67].

Значительная часть логистических операций на пути 
движения материального потока от первичного источника сырья до 
конечного потребления осуществляется с применением различных 
транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций 
составляют до 50 процентов от суммы общих затрат на логистику.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

3332

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
На автомобильном транспорте для определения стоимости 

перевозки грузов используются следующие виды тарифов: сдельные 
тарифы на перевозку грузов; тарифы на перевозку грузов в условиях 
платных автотонно-часов; тарифы за повременное пользование 
грузовыми автомобилями; тарифы из покилометрового расчета; 
договорные тарифы. На размер тарифной платы оказывают влияние 
следующие факторы: расстояние перевозки; время использования 
автомобиля; тип автомобиля; район, в котором осуществляется 
перевозка, а также ряд других факторов. Каждый из тарифов 
на перевозку грузов автомобильным транспортом учитывает не 
всю совокупность факторов, а лишь некоторые из них, наиболее 
существенные в условиях конкретной перевозки. Например, для 
расчета стоимости перевозки по сдельному тарифу необходимо 
принять во внимание расстояние перевозки, массу груза и его 
класс, характеризующий степень использования грузоподъемности 
автомобиля. При расчетах по тарифу за повременное пользование 
грузовыми автомобилями учитывают грузоподъемность автомобиля, 
время его использования и общий пробег.

Правильная постановка задач планирования, управления 
и рационализации перевозок является основой эффективной 
эксплуатации транспорта и оптимизации всех элементов 
перевозочного процесса в транспортных системах.

Для решения проблем оптимального управления процессами 
грузовых перевозок в отраслевых транспортных системах 
необходимо рассмотрение ряда конкретных примеров оптимизации 
таких процессов и разработки математических моделей 
непрерывного перевозочного процесса для грузовых перевозок. 
В связи с этим необходимо выбрать экономические критерии, 
позволяющие влиять на степень организации перевозок с участием 
различных транспортных отраслей и разработать методы, дающие 
возможность успешно осуществлять такой контроль в процессе 
работы транспортной системы.

С целью повышения эффективности перевозочного процесса 
с участием автомобильного транспорта назрела необходимость 
исследования следующих проблем:

- построения комплекса межотраслевых моделей для решения 
задач оптимального использования технических средств в 
транспортных системах;

- установления единой системы тарифов на перевозки грузов 
автотранспортом;

- определения системы единых сопоставимых показателей 
работы автотранспорта;

- оптимизации методов и структуры управления процессами 
перевозок в транспортных системах;

- совершенствование текущего и перспективного планирования 
перевозочной работы;

- выбор оптимального транспортного средства.
При этом решающую роль играет создание и внедрение 

на практике современных экономико-математических моделей 
оптимального планирования и управления процессами грузовых 
перевозок [1, с. 216].

Одним из основных критериев оценки эффективности различных 
принципов управления и программирования транспортных 
систем является комплексный показатель – время транспортного 
обслуживания, в который входит экономическая оценка не только 
времени перевозки, но и выполнения всего комплекса операций, 
связанных с транспортированием грузов и пассажиров, а также 
учитываются стоимость транспортируемого объекта, различных 
расходов и т.п. Такой приведенный показатель используется при 
оценке транспортных стратегий.

Главной задачей логистики стала разработка тщательно 
взвешенного и обоснованного предложения, которое способствовало 
бы достижению наибольшей эффективности работы фирмы, 
повышению ее рыночной доли и получению преимуществ над 
конкурентами.

Одна из задач логистики заключается в создании интегрированной 
системы регулирования и контроля материальных и информационных 
потоков. Применение современных средств информационного 
отслеживания материальных потоков способствует внедрению 
«безбумажной» технологии. На транспорте, вместо сопровождающих 
груз многочисленных документов (особенно в международном 
сообщении) по каналам связи синхронно с грузом передается 
информация, содержащая все необходимые для характеристики 
товара реквизиты. При такой системе на всех участках маршрута в 
любое время можно получить исчерпывающую информацию о грузе 
и на основе этого принимать управленческие решения.

Для повышения конкурентоспособности фирм необходимо:
- наличие хорошо отлаженной учетно-информационной системы
- проведение комплексного анализа расходов и доходов 

логистической цепи;
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- определение доли прибыли от логистической деятельности 

в общей доле прибыли.
В очень крупной компании транспортная функция может быть 

еще больше специализирована в зависимости от цели перевозки. В 
компании, действующей в соответствии с концепцией управления 
сырьем, менеджер по перемещению сырья может быть ответственен 
за все виды перемещения. В средней или малой компании количество 
действий по перемещению сырья может быть недостаточным для 
того, чтобы держать специалиста по вопросам перемещения сырья, 
занятого на полной ставке. Здесь вопросы транспортировки сырья 
решаются сотрудником или менеджером по закупкам.

Вопросы поиска внешнего источника снабжения, контрактов с 
внешним источником или привлечения компании третьей стороны 
по предоставлению услуг в области логистики приобретают особую 
остроту, поскольку компании требуют, чтобы перевозчики брали 
на себя решение большей части вопросов в области логистики, чем 
транспортные отделы. Многие компании развивают отношения 
с крупнейшими перевозчиками; эти отношения приводят к 
тому, что перевозчики размещают свой персонал прямо в 
офисе этой компании для ежедневного принятия решений по 
вопросам перевозок. Продолжающееся развитие компьютерных 
информационных систем и их связь с системой электронного обмена 
данными позволяет служащим компании-перевозчика, отслеживать 
и ускорять выполнение заказа клиента.

Каждый вид транспорта, например железнодорожный, 
автомобильный, воздушный, перевозка водным путем обладают 
своими преимуществами для грузоотправителей с точки зрения 
скорости, возможностей, гибкости и расходов. То же касается и 
свойственных каждому виду перевозки недостатков. Например, 
при сравнении воздушной перевозки с перевозкой автомобильным 
транспортом воздушная имеет преимущества с точки зрения 
скорости; с точки зрения вопросов доставки при автомобильной 
перевозке можно перевезти больший объем грузов при меньшей 
ставке и при большей гибкости. Покупатель должен знать такие 
преимущества и недостатки и находить между ними баланс при 
решении вопросов потребности предприятия.

Ввиду возросшей надежности технологических и операционных 
усовершенствований в последнее время получили распространение 
перевозки с применением разных видов транспорта, транспортировка 
товаров в трейлерах или контейнерах по железной дороге с 

использованием, по крайней мере, одного дополнительного вида 
транспорта, например автомобильного или воздушного. Тем не менее, 
железная дорога по-прежнему ассоциируется с длительной перевозкой 
и плохим обслуживанием. Грузоотправители сомневаются, сможет 
ли железная дорога гибко отвечать потребностям доставки груза 
в определенное время. Применение компьютеров и современной 
технологии находят свое применение в индустрии грузоперевозок 
[2, с. 118]. Прежде всего транспорт должен быть достаточно гибким, 
чтобы обеспечивать перевозочный процесс, подвергающийся 
еженедельной или ежедневной корректировке, гарантировать частую 
и круглосуточную доставку грузов в отдаленные пункты, надежно 
обслуживать клиентуру с целью избежания остановки работы 
предприятий или дефицита у заказчика. Одновременно транспорт 
должен обладать способностью перевозить небольшие партии грузов 
через короткие интервалы времени в соответствии с меняющимися 
запросами пользователя и условиями мелкосерийного производства.

Основными организационными структурами, отвечающими 
вышеуказанным требованиям, стали региональные транспортные 
компании по сбору и распределению грузов, обеспечивающие 
перевозки на небольшие расстояния в торговой зоне. Такие компании 
обычно осуществляют перевозки грузов малыми партиями и дают 
экономию затрат за счет использования собственного терминала по 
сбору и распределению грузов вместо распределительного центра 
промышленной фирмы, обслуживающего некоторый регион и 
несущего большие расходы по содержанию запасов. Новые услуги 
транспортных организаций представляют клиентуре возможность 
осуществлять контроль и проявлять гибкость для перестройки 
каналов распределения. В реальном масштабе времени заказчики 
могут изменять объем и сроки поставок, маршруты следования, 
размер партий грузов, подлежащих сдаче, или транзитных услуг.

Автоматизация информационных потоков, сопровождающих 
грузовые потоки, - это один из наиболее существенных технических 
компонентов логистики. Современные тенденции управления 
информационными потоками состоят в замене бумажных 
документов электронными. Традиционные методы выполнения 
грузовых и коммерческих операций на станциях отправления, 
прибытия и в пути следования являются барьером на пути создания 
принципиально новых технологий перевозочного процесса.

Предпринимаются попытки упрощения перевозочных документов 
грузовых тарифов, системы взаимных расчетов за перевозки между 
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отправителями, получателями и транспортными организациями. 
Однако устаревшую технологию коммерческой работы накладывают 
на современные технические средства автоматизации. Естественно, 
при разработке новой технологии необходимо ориентироваться не 
только на существующие технические средства автоматизации, но и 
учитывать дальнейшие перспективы их развития [4].

Помимо применения прогрессивной технической базы, при 
создании принципиально новой технологии необходимо осуществить 
комплекс следующих организационно-технологических мероприятий: 
разработать унифицированную для всех видов транспорта систему 
кодирования грузов, грузоотправителей и грузополучателей, вагонов 
и других транспортных средств, а также железнодорожных станций, 
портов, автостанций. Все виды информации на грузовых единицах, 
включая отправительскую и железнодорожную маркировку, должны 
наноситься способом, удобным для автоматического считывания 
современными устройствами распознавания образцов.

Основная цель разработки перспективной принципиально новой 
технологии – полная автоматизация процессов приема, розыска и учета 
грузов, слежения за их движением на всех этапах процесса перевозок, 
в том числе на фазах обслуживания материальных потоков грузовой 
станции без бумажных документов. В результате существенно 
упрощается процедура приема и выдачи грузов, отпадает множество 
операций: составление комплекса перевозочных документов, 
визирование накладной в форме разрешения, оформление накладной 
после приема грузов к перевозке приемосдатчиком, заполнение книги 
приема груза к отправлению, составление финансовых отчетов, 
регистрация прибывших грузов в станционном технологическом 
центре, составление оперативной отчетности о погрузке и выгрузке 
грузов, ведение архива грузовой станции и др. [3, с. 143].

Основная функция транспортной логистики – это управление 
материальными потоками от производителя до получателя по 
графику. Перспективы развития транспортной логистики состоят 
в замене бумажных перевозочных документов электронными. 
Автоматизация информационных потоков, сопровождающих 
грузовые потоки, - это один из наиболее существенных технических 
компонентов логистики.
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ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДА НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ

МАШИМ А., КАЛИЯШЕВ Б., ЯЛОВЕНКО А.
студенты, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИМАНГАЗИНОВА Д. Б.
магистр, ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Маглев, или поезд на магнитной подушке, – это состав, 
который удерживается над дорожным полотном и движется 
силой электромагнитного поля. В основу маглева положено 
базовое свойство магнитов: одинаковые полюса отталкиваются, 
а разные – притягиваются. В настоящий момент существует три 
основные технологии магнитного подвеса: электромагнитная EMS, 
электродинамическая EDS и на постоянных магнитах; это новая и 
потенциально самая экономичная система.

1)  В поездах типа EMS под днищем вагона крепятся мощные 
магниты в сантиметрах от Т-образного стального полотна. При 
движении поезда магнитный поток, проходящий через контур 
полотна, постоянно меняется, и в нем возникают сильные 
индукционные токи. Они создают мощное магнитное поле, которое 
отталкивает магнитную подвеску поезда. Состав левитирует за 
счёт отталкивания одинаковых полюсов и притягивания разных 
полюсов магнитов. А специальная система сохраняет величину 
зазора между магнитами в 15 миллиметров постоянной. При 
увеличении зазора система повышает силу тока в несущих 
магнитах и приближает вагон, при уменьшении — понижает 
силу тока, и зазор увеличивается. Также на электромагнитные 
маглевы устанавливают специальные батареи, позволяющие 
поезду левитировать при остановке.
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Движение поезда осуществляется линейным двигателем 

– поочерёдно включаются обмотки статора, создавая бегущее 
магнитное поле. Статор поезда втягивается в это поле и движет весь 
состав. При этом с частотой 4000 раз в секунду происходит смена 
полюсов на магнитах путем попеременной подачи тока. Изменение 
силы и частоты тока позволяет регулировать скорость состава.

2) Существует также электродинамическая EDS-технология, при 
которой движение маглева осуществляется за счет взаимодействия 
двух полей. Одно из них создается в дорожном полотне, а второе 
– на корпусе поезда. В отличие от EMS с обычными магнитами, 
EDS использует сверхпроводящие электромагниты, которые могут 
проводить электричество даже после отключения источника питания.

Кроме того, EDS не нуждается в специальных системах 
корректировки расстояния между поездом и полотном. При его 
сокращении возникает сила отталкивания, которая возвращает 
магниты в первоначальное положение. А при увеличении 
расстояния увеличивается сила притяжения, что также ведет к 
стабилизации системы.

Еще одно отличие поездов, созданных по технологии EDS, – 
необходимость в дополнительных колёсах при движении на малых 
скоростях (до 150 км/ч). При достижении высокой скорости колёса 
отделяются от земли и поезд летит на расстоянии нескольких 
сантиметров от поверхности. Также стоит отметить, что из-за 
сильных магнитных полей на корпусе поезда необходима магнитная 
защита – экранирование.

3) Состав левитирует за счёт отталкивания одинаковых 
полюсов магнитов и, наоборот, притягивания разных полюсов. 
Движение осуществляется линейным двигателем.

Линейный двигатель – электродвигатель, у которого один из 
элементов магнитной системы разомкнут и имеет развёрнутую 
обмотку, создающую бегущее магнитное поле, а другой выполнен 
в виде направляющей, обеспечивающей линейное перемещение 
подвижной части двигателя.

По теореме Ирншоу (S. Earnshaw, иногда пишут Эрншоу), 
статичные поля, создаваемые одними только электромагнитами 
и постоянными магнитами, нестабильны, в отличие от полей 
диамагнетиков.

Диамагнетики – вещества, намагничивающиеся навстречу 
направлению действующего на них внешнего магнитного поля. 
В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетики не имеют 

магнитного момента. и сверхпроводящих магнитов. Существуют 
системы стабилизации: датчики постоянно замеряют расстояние 
от поезда до пути и соответственно ему меняется напряжение на 
электромагнитах. Наиболее активные разработки маглев ведут 
Германия и Япония.

По мнению экологов WWF, самая большая опасность от поездов 
на магнитной подушке – это так называемые шумовые загрязнения. 
Шум этих поездов гораздо более неприятный и раздражающий, 
чем у обычных поездов или электричек. Постоянное пребывание в 
районе этого шума вызывает чувство беспокойства, неуверенности, 
раздражения. Любые звуки так или иначе действуют на людей 
раздражающе, а эти особенно, подчеркивают специалисты. Проблем 
с излучением, магнитным или тепловым, обычно не наблюдается, 
потому что такие поезда курсируют на небольшие расстояния и с 
большими временными промежутками.

Достоинства и недостатки поезда на магнитной подушке. К 
достоинствам можно отнести:

- экологичность;
- низкий уровень шума;
- высокая скорость;
- безопасность: поезд не может слететь с рельсов;
- низкая (в сравнении с обычными электропоездами) стоимость 

эксплуатации.
К недостаткам можно отнести:
Долгая окупаемость т.к. строительство левитационных трасс 

обходится очень дорого, а прибыль такие линии принесут в лучшем 
случае через несколько десятков лет после начала эксплуатации. 
В большинстве стран ни правительство, ни частные инвесторы не 
готовы к таким затратам.

Маглев – это самый быстрый общественный наземный транспорт.
Маглев очень хорошо развивается в Азиатских странах. В Китае 

Шанхайский маглев (Шанхайский поезд на магнитной подушке) 
является первым коммерческим линией на магнитной подвеске в 
мире, и был зачислен на рекордов Гиннеса в 2003 году как самый 
быстрый поезд коммерческого использования в мире. Линия 
проходит из станции Longyang Road (на линии 2 Шанхайского 
метро) до международного аэропорта Пудуна. В течение более 8 
минут поезда завершить расстоянии 30 км (19 миль).

В Южной Корее в городе Инчхон,создатели маглева 
утверждают, что она на две трети ниже цены обычной железной 
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дороги. По их словам, «хоть расходы на электричество для работы 
маглева на 30 % выше, чем у стандартного поезда, эксплуатация 
поезда обходится на 60-70 % дешевле». 

ЛИТЕРАТУРА
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО  
РЕСУРСА ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕЛЕЖКИ ВАГОНА
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Целью дипломного проекта является исследование возможности 
модернизации тележки вагонов путем проведения испытании на  
ИЦ ТОО «КазЦСЖТ»

Казахстанский центр сертификации на железнодорожном 
транспорте (КазЦСЖТ) – это компания, которая появилась на рынке 
по подтверждению соответствия железнодорожной продукции. 
За этот период КазЦСЖТ создал орган по подтверждению 
соответствия в г. Нур-Султан, который аккредитован в соответствии 
с требованиями международных стандартов для проведения работ 
по оценке соответствия железнодорожной продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза. Также создан 
уникальный испытательный центр, расположенный в г. Экибастуз.

Предпосылкой создания КазЦСЖТ явилось отсутствие 
полноценной испытательной лаборатории железнодорожной 
продукции в республике. В 2013 году была определена стратегия 
создания узкопрофильной компетентной компании в сфере оценки 
соответствия железнодорожной продукции.

Основным стимулом для создания КазЦСЖТ стал мощный 
прорыв Казахстана в железнодорожном машиностроении – это 

строительство рельсов, шпал, грузовых и пассажирских вагонов, 
локомотивов и комплектующих казахстанского производства.

Главным достижением КазЦСЖТ является создание 
испытательного центра, способного обеспечить достаточный 
объем необходимых испытаний для целей оценки соответствия 
железнодорожной продукции в соответствии с требованиями 
технических регламентов Таможенного союза «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011),  
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта» (ТР ТС 002/2011), «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011). Испытательный 
центр КазЦСЖТ расположен в Экибастузе, имеет современное 
испытательное оборудование и средства измерений производства 
ведущих мировых производителей, позволяющие проводить большую 
номенклатуру испытаний подвижного состава, его комплектующих, 
а также элементов верхнего строения пути. Данное испытательное 
оборудование и средства измерений являются одними из самых 
актуальных на территории СНГ и не имеют аналогов на территории 
Республики Казахстан и стран Центральной Азии. Стендовый участок 
– это универсальный 3D-стенд, предназначенный для статических 
и циклических испытаний; стенд для испытаний пассажирских и 
грузовых вагонов на растяжение-сжатие; стенд испытаний элементов 
подвижного состава на сжатие; стенд статических испытаний 
элементов подвижного состава на растяжение.

На предприятии проводились испытания боковых рам тележек 
грузовых вагонов.

При опытной проверке средняя долговечность стали 20ГЛА 
оказалась выше, а число циклов развития трещины в несколько 
раз меньше, чем у образцов из стали 20ГЛ. В перспективе данный 
способ сравнительной оценки циклических свойств будет полезным 
при входном контроле механических свойств, замене одного 
материала другим, изменении технологии его получения или 
термообработки и т.д. Он может оказаться весьма эффективным, 
так как позволяет избежать проведения дорогостоящих усталостных 
испытаний. Интенсивный процесс перехода пластичных литых 
сталей в хрупкое состояние отражен на на примере циклической 
деградации ПДД стали 20ФЛ.

В целом, эксперимент выявил у испытанных вагонных 
сталей все свойства модельного материала. Полученные 
результаты значительно расширяют представления о свойствах 

https://hi-news.ru/eto-interesno/kak-rabotaet-maglev.html
http://electrik.info/main/fakty/63-vse-samoe-interesnoe-o-poezdakh-na.html
http://electrik.info/main/fakty/63-vse-samoe-interesnoe-o-poezdakh-na.html
https://rb.ru/story/maglevs-now/
https://www.chinahighlights.ru/culture/maglev-train.htm
https://auto.mail.ru/article/71571-chto_takoe_letayushchii_poezd_plyusy_i_minusy/
https://auto.mail.ru/article/71571-chto_takoe_letayushchii_poezd_plyusy_i_minusy/
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конструкционного материала и служат основой для разработки 
новых моделей материалов, применяемых в вагоностроении.

Выявленный при моделировании и подтвержденный 
экспериментально эффект деградации свойств литых вагонных сталей 
необходимо учитывать в расчете долговечности конструктивных 
элементов вагонов. С этой целью были отработаны возможные варианты 
построения объединительной методики для расчета долговечности 
несущих элементов ходовых частей подвижного состава.

На основе результатов моделирования и нестандартных 
экспериментов, разрабатывается упрощенная инженерная методика 
расчета ресурса типового элемента литой детали тележки с учетом 
выявленной циклической деградации свойств материала. В качестве 
типового элемента выбрана пластина с отверстием.

На границе пластины задавалась пульсирующая стационарная 
нагрузка, при которой аналитически найденные максимальные 
напряжения не превышали предела упругости. При этом число циклов до 
появления трещины определялось по усталостной кривой. Определение 
напряженно-деформированного состояния (НДС) в пластине без 
трещины и при ее появлении проводилось в конечно-элементном 
пакете COSMOS Works. Перераспределение напряжений, вызванное 
появлением трещины, приводит к нестационарному изменению 
напряжений в конечных элементах даже при неизменном характере 
внешней нагрузки. В методике использована приведенная в третьей 
главе процедура перехода с одного уровня напряжений на другой и 
кинетические кривые циклической деградации параметров ПДД.

Методика содержит итерационную процедуру нахождения 
нового положения равновесия пластины при усталостном разрушении 
отдельного конечного элемента. Отсутствие положения равновесия 
на любом этапе расчета связывалось с окончательным разрушением 
пластины в целом. Подробный алгоритм решения задачи расчета 
ресурса пластины в силовой и деформационной постановке при 
разных граничных условиях реализован в наборе авторских программ 
на языке программирования VBA, приведенном в приложениях 
к диссертации. Выявлено значительное отличие прогнозируемой 
долговечности пластины от расчета по линейной гипотезе 
суммирования повреждений в запас усталостной прочности.

Для сопоставления прогноза ресурса с экспериментальными 
данными проведены усталостные испытания 26 надрессорных балок 
тележки при идентичных граничных условиях на испытательной 
машине ZDM-200.

Рисунок 1 – Усталостное разрушение надрессорной  
балки при стендовых испытаниях

Среднее арифметическое значение чисел циклов до появления 
усталостной трещины в балке составляет X = 1,73 , до разрушения  
X = 2,33   млн. циклов.

Количество разрушений балок по сечению скользуна 
составляет 88,5 %. Зарождение усталостных трещин в этих деталях 
происходит на внутреннем ребре жесткости с выходом на нижний 
пояс и боковые стенки.

Сопоставление результатов стендовых испытаний надрессорных 
балок и теоретических расчетов показало, что расхождение между 
ними составляет 13 %. Место зарождения усталостной трещины 
и направление развития совпадают с экспериментальными 
наблюдениями.

Расхождение прогноза срока службы надрессорной балки 
тележки по предлагаемой методике и по гипотезе линейного 
суммирования повреждений, выполненного на основании 
ранжированного спектра максимальных напряжений при ходовых 
испытаниях тележки, составляет 2 года и увеличивается при 
переходе к реальному спектру напряжений.

Согласно анализу выявления дефектов в боковой раме 
наиболее уязвимой является зона сопряжения внутренней 
челюстной направляющей и опорной полок. Достаточно сказать, 
что количество изломов боковой рамы тележки модели 18-100 по 
«вине» дефектов в этой зоне увеличилось, например, в 2013 г. по 
сравнению с 2009 г. более чем в 1,5 раза. Специалисты, в том числе 
и авторы настоящего предложения, считают, что исходная причина 
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такого дефектообразования кроется в несовершенстве конструкции 
боковой рамы, в частности, буксового проема. Таким образом, 
задача уменьшения дефектообразования сводится к уменьшению 
возникающих моментов и соответствующего напряжения в углах 
буксового проема и может быть решена путем создания условий 
равномерного восприятия боковой рамой нагрузки от буксового узла.

Такие условия могут быть обеспечены за счет того, что 
концевые части наружной и внутренней челюстей каждого 
буксового проема соединяются соответствующей подбуксовой 
скобой. Каждое соединение подбуксовой скобы и боковой рамы 
осуществляется болтовым комплектом к наружной челюсти боковой 
рамы и болтовым комплектом на площадке опорного прилива 
внутренней челюстной направляющей, натяжителем и фиксатором. 
При этом предлагается два варианта исполнения натяжителя.

Подбуксовая скоба представляет собой стержень 
прямоугольного сечения с изогнутыми для охвата корпуса буксы  
концевыми частями, названными выше соответственно наружной 
и внутренней оконечностями. 

Рисунок 2 – Аксонометрия половины боковой  
рамы по второму варианту

Таким образом, дополнение в каждом буксовом проеме боковой 
рамы подбуксовыми скобами, натяжителями и фиксаторами 
позволяет образовать жесткий замкнутый контур буксового проема 
с предварительным натяжением в его четырех углах и со знаком, 

противоположным по отношению к моментам, возникающим в 
эксплуатации. Такое новшество снижает реальные моменты во 
внутреннем и наружном углах буксового проема боковой рамы 
как за счет предварительного натяга, так и за счет распределения 
нагрузок по четырем углам вместо двух, что в конечном итоге 
уменьшает вероятность дефектообразования в боковых рамах 
тележки грузового вагона.
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КӨЛІК ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНА АРНАЛҒАН БИОГАЗ ӨНДІРІСІ

ОТАРБАЕВ Е. К.
магистр, оқытушы (ассистент),   

C. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
ТУСУПБЕКОВА А. О.

студент, C. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазақстанда бензин бағасының өсуі бүкіл әлемдегідей 
тоқтатылмайды. Сондықтан сұйық биогаз сияқты автомобиль 
отынының балама түрлері неғұрлым тартымды болады. 
Қозғалтқышты биогазға ауыстыру келесі артықшылықтары бар: 
қозғалтқыш бөліктерінің реакциясы азаяды; мотор майы қызмет 
ету мерзімі 2-2,5 есе ұлғайтылды; детонация мүлдем болмайды; 
табиғи газдың жоғары октанды саны (104-115) оны кез-келген 
қозғалтқыш үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Метан мен 
көмірқышқыл газының қосындысы болып табылатын биогаз 
анаэробты бактериялардың әсерінен өсімдік пен жануарлардан 
алынған органикалық заттарды ашыту өнімі болып табылады. 

http://irbis.psu.kz/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BUUK&P21DBN=BUUK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0, %D0%9D. %D0%98.
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Биогаздағы метанның мөлшері шикізаттың химиялық құрамына 
байланысты өзгереді және 50-90 % құрайды.

Барлық балама отындарды келесі критерийлерге сәйкес 
жіктеуге болады:

– құрамы бойынша: көмірсутек, көмірсулар қышқылы 
спирттері, сутегі, спирттер, көмір ұнтағы және т.б.;

– жинақтау күйіне сәйкес – сұйық, газ тәрізді, қатты, аралас;
– калория бойынша – жоғары калориялы, орташа калориялы, 

төмен калориялы;
– қолдану әдісіне сәйкес – мұнай отынына қоспалар түрінде;
– шикізат көздері бойынша – көмірден, шымтезектен, 

тақтатастан, биомассадан, судан және т. б. алынған;
– өндірістік процестер бойынша – пиролиз, гидрогенизация, 

каталитикалық конверсия, газдандыру, электролиз және т.б.
Балама отынды пайдалану екі нұсқада жүзеге асырылады:
– ішінара ауыстыру, яғни қоспалар ретінде пайдалану;
– негізгі отынды толығымен ауыстыру.
Биогаз өндірісі арнайы құрылғысыз мүмкін емес: биогаз 

қондырғысы. Бұл шикізат базасын сақтау және дайындау, биогаз 
өндірісі, оны жинау және тазалау үшін арналған құрылғылар мен 
сыйымдылықтардан тұратын инженерлік құрылыстар кешені. 
Өндіріс кезінде қайта өңдеудің жанама өнімдері – жоғары сапалы 
минералды тыңайтқыштар мен су алу үшін пайдаланылатын құрғақ 
бөлік бөлінеді. Электр энергиясын алу үшін биогаз қондырғысын 
кейде шағын газтурбиналық немесе басқа генератормен біріктіреді. 
Электр және қосымша жылу энергиясын жасау мақсатында биогаз 
өндірісі когенерациялық аспаптармен жинақталады. Биогаз 
ферментер деп аталатын цилиндрлік герметикалық цистерналарда 
коррозияға төзімді ерекше алынады. Бұл резервуарларда ашыту 
процесі жүреді. Алайда, ферментерге түсер алдында шикізат 
резервуар қабылдағышқа түседі. Онда ерекше сорғының көмегімен 
біртекті жағдайға дейін сумен араластыру жүргізіледі. Осыдан кейін 
қабылдағыш-резервуардан ферментерлерге дайын шикізат базасы 
беріледі. Айта кету керек, бұл уақытта араластыру процедурасы 
тоқтатылмайды. Олқабылдағыш-резервуар түсірілгенге дейін 
жалғасады. Тек бос резервуар жағдайында сорғы автоматты түрде 
тоқтайды және биогаз бөлінеді. Биогазды өндіру процессі сурет – 1.

Сурет 1 – Биогазды өндіру процессі

Биореактор жеке тұрған тез салынатын үй – жайда болуы тиіс, 
бұл қауіпсіздік нормаларынан туындайтын мәжбүрлі қажеттілік 
болып табылады, сондай-ақ биогаз жасау үшін 30-50С°деңгейінде 
тұрақты, салыстырмалы жоғары температураны ұстап тұру қажет. 
Биогазды алу технологиясы ферменттелетін компоненттердің 
қоспасын мерзімді араластырудык өздейді. Бұл процесс олардың 
қатпарлануын және ашыту процесін тоқтатуды болдырмайды. 
Биогаз өндіруге арналған қондырғы қалыпты жұмыс істеуі үшін 
шикізаттың ірі кесектерін ұсақтауға қамқорлық жасау қажет, 
өйткені олар метанның бөліну жылдамдығының бәсеңдеуіне 
ықпал етеді. Кәсіби биогаз қондырғыларының жұмысын 
компьютер қадағалайды. Орташа көлемді бірнеше станцияларға 
қызмет көрсету үшін екі адамнан артық емес қажет. Биогаз 
өндірісінің технологиясы бір - бірінен өңделетін шикізаттың түрі 
мен сапасымен, бір немесе екі сатылы ашыту процесімен, шығу 
өнімдерінің құрамымен, түрлі инновацияларды қолданумен және 
басқа да факторлармен ерекшеленеді. Қажетті температуралық 
режим биогаз өндіру реактордың ішінде 41-43 градус тұрақты 
температураны ұстап тұруды және биомассаны ферментациялаудың 
мезофильді процесін жасауды талап етеді. Метантанттың 
ішінде құбырлы жылытқыштар орнатылады. Қабырғалар мен 
құбырлардың температуралық жоғалуын болдырмау үшін тиімді 
жылу оқшаулағыш материалдармен жабылады. 
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Шикізатты дайындау:
Қи биогазға қайта өңдеу бастапқы субстратты дайындаудан 

басталады. Бұл шикізаттың ыдырауын жылдамдатуға және газ өндіру 
жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Қажетті бактериялар мен 
микроорганизмдер экскрементте ұсталады және олардың биомассаны 
байытуы қажет емес. Бірнеше субстанциялар болған жағдайда оларды 
алдын ала өңдеу (ұсақтау, гомогендеу, қыздыру) бөлек өтеді. Содан 
кейін олар биореакторларға жіберер алдында араластырылады немесе 
жұмыс аймағына жеке ағынмен беріледі.Бастапқы қоспада құрғақ 
органикалық заттардың қажетті мөлшері болуы тиіс және сонымен 
бірге сорғылардың көмегімен құбырлар арқылы тасымалдау үшін 
жеткілікті ағындар болуы тиіс.Ерітіндінің ылғалдылық нормативі 
кемінде 90%, сондықтан ыдысты толтырар алдында жануарлардың 
құрғақ нәжістерін сумен араластырады. Қи консистенциясы біртекті 
болуы керек, бұл үшін қоспа гомогенизденеді. Құрғақ қабықтың 
түзілуін болдырмай, ферментер ішінде үнемі араластырады.
Анаэробты бактериялардың белсенділігі үшін қышқыл орта құру 
ІҚМ немесе шошқаның қиын қамтамасыз етеді.

Реакторды тиеу және қызмет көрсету
Байытылған қи ерітіндісімен метантанктерге жақын орналасқан 

резервуарлар толтырылады. Оларда дайын қоспа қыздырылады 
және барлық көлем бойынша жылуды біркелкі бөлу үшін 
араластырылады. Қатты шикізатты беруге арналған құрылғыларда 
қатты компоненттер жинақталуы мүмкін. Ферментаторға компост 
беру белгілі бір регламент бойынша жүргізіледі. Биогаз қондырғысы 
реакторды тиеудің екі әдісін қарастырады: Сұйық субстанцияларды 
айдауға арналған сорғы қосылады және бір уақытта қатты масса 
беріледі; Сұйық фракция қатты субстанцияға қосылады, екеуі де 
араластырылады және бір ағынмен биореакторға жіберіледі. Беру 
уақыты бақыланады және ұзақ болмайды.Резервуардағы органикалық 
артық болуы Ашыту процесінің тепе-теңдігін бұзуы мүмкін. Сонымен 
қатар жинақтаушы лагундарға шикізаттың өңделген көлемін алып 
тастайтын сорғылар жұмыс істейді. Газды қоспалардан тазарту, әрбір 
қоспа өзіне ғана тән тәсіл мен жабдықтың көмегімен жойылады. 
Күкіртті сутегі қосылыстары бұрғыш құбырларда оқшаулау 
материалдарымен адсорбцияланады. Көмірқышқыл газын алып 
тастау оның көмір қышқылын түзе отырып, сумен реакцияға түсу 
қабілетіне негізделген. Жоғары қысымды Биогаз суы бар ыдыстар 
арқылы өткізіледі. Ылғалмен қатар басқа да қосымша қосылыстар 
кетеді. Тазалаудың дұрыс технологиясы метанның концентрациясын 

90-98 пайызға дейін арттырады. Алынатын газ бәсекеге қабілетті 
отынға айналады. Биогазды тазартудың жоғары дәрежесі тек жылу 
мен электр энергиясын өндіру бойынша шағын ЖЭО-ның газ-
поршенді агрегаттарында пайдалану үшін талап етіледі.

Ылғалдың мөлшерін азайту, артық ылғалды жою үшін 
конденсациялық әдіс қолданылады. Алынған ыстық газды суық 
құбыр арқылы өткізеді. Судың буы оның қабырғаларында тамшылап 
тұрады және осы үшін көзделген орынға түтіктер бойынша 
шығарылады.Биогазды алу технологиясында қоспалардан ғана емес, 
артық ылғалдан арылу үшін гидравликалық бекітпе қолданылады.

Биогаз алуға арналған қондырғылар. Ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындарына жақын жерде газ өндіру үшін жиналмалы-
жиналмалы биогаз қондырғысы қолайлы. Биореактор-бұл негізгі 
агрегаты. Оған көң субстанциясы айдалады және оның ыдырау 
процесі жүреді.Үлкен өндірістер ферментер ретінде металл, 
пластикалық цистерналар үлкен сыйымдылықты. Резервуарды 
жерге тереңдетіп, кірпішпен қаптайды,цемент ерітіндісімен 
герметикалайды.Үдерісті автоматтандыру биогаз өндірісі үшін 
қондырғының ПӘК-ін едәуір арттырады. Қол еңбегін қолданбай 
толық жұмыс істейтін желілер құрастырылады.Шағын зауыттарда 
адам ресурстарынан басқа қазіргі заманғы электр жабдықтары: 
ұсақтағыштар, сорғылар, араластырғыштар кеңінен қолданылады.

Биогаз қондырғысы келесі құрылымдық элементтерден тұрады:
– биологиялық көң массасын қабылдау және алдын ала 

дайындау учаскесі;
– кешен шекарасындағы транспортерлер жүйесі;
– субстратты ашыту үшін ферментаторлар;
– биогазды бұру құбырлары;
– газ тәрізді өнімді тазалауға арналған жабдықтар;
– газ және дигестатқа арналған жинақтағыштар;
– автоматтандырылған басқару жүйесі және барлық кезеңдерде 

биогаз процесін кезең-кезеңмен бақылау.
Құрылғының жұмыс істеу принципі:
Технологиялық процесс негізгі герметикалық жабық өңдеуіне 

түсетін сұйық биологиялық қоспаны қабылдау мен құрудан 
басталады. Онда тұрақты температура мен қышқыл ортаны ұстағанда 
бактериялар бастапқы субстратты газ қоспасы мен пайдалы 
табиғи тыңайтқышқа түрлендіреді. Биогаз сақтағыш клапаны бар 
газгольдерлерге толып кетуден түседі.Көптеген кәсіпорындар 
өндірісті қамтамасыз ету үшін технологиялық газ және газ 
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қоспаларын қажет етеді. Бұл ретте олар газдарды баллондарда сатып 
алады, бұл бірқатар қолайсыздықтар болуы мүмкін. Ыдыстармен 
жұмыс істеу ыңғайсыз, сондай-ақ жеткізушілердің шарттары мен 
бағасына тәуелділік. Ал барлық бұл кез-келген кәсіпорын өз бетінше 
жүргізуге газдар мен қоспалар қажетті мөлшерде. Өзін-өзі қамтамасыз 
ету үнемдеудің жоғары деңгейіне, сондай-ақ талап етілетін газдың 
тұрақты болуына кепілдік береді.Газды дербес өндіру әдеттегі 
атмосфералық ауадан талап етілетін газды генерациялауға мүмкіндік 
беретін арнайы газ бөлу қондырғыларын пайдалануды білдіреді. 
Мысалы, азық-түлік газында азот концентрациясы 99,999 %-ға дейін 
құрауы мүмкін. Бұл ретте алынатын газдың сапасы қондырғыға 
құрылымдық өзгерістер енгізбестен реттелуі мүмкін. Қондырғылар 
үш түр болуы мүмкін: адсорбциялық, мембраналық және криогенді. 

Газ алудың адсорбциялық технологиясы. Оның негізінде 
адсорбент пен газ молекулаларының өзара әрекеттесу күштері 
есебінен қатты адсорбентпен газ қоспасының кейбір компоненттерін 
байланыстыру жатыр. Адсорбциялық типті ең көп таралған 
қондырғылар қысқа циклды қызусыз адсорбция принципі бойынша 
әрекет ететін қондырғылар болып табылады. Мұндай қондырғыларда 
екі адсорбер болады, олардың әрқайсысында кезекпен өтетін және 
бір-бірін екі кезеңмен ауыстыратын: жұтылу және регенерация.Газ 
алудың мембраналық технологиясы. Әр түрлі газдар мембрананың 
бетіне әртүрлі жылдамдықпен өтеді, атмосфералық ауаның бір 
құраушылары мембраналық қабырғалар арқылы өтеді, ал басқалары 
кідіртіледі. Осылайша, газ бөлу бар.Адсорбциялық және мембраналық 
қондырғылар модульдік станцияларда орындалуы немесе объектіде 
бұрыннан бар жүйелерге стационарлық орнатылуы мүмкін. Газ алудың 
криогендік технологиясы. Оның негізінде төменгі температуралы 
ректификация жатыр. Бұл технология жоғары таза газдың кез келген 
мөлшерін алуда икемділігімен ерекшеленеді. Сонымен қатар, мұндай 
қондырғылар мембраналық және адсорбциялық көрсеткіштермен 
салыстырғанда іске қосудың ұзақ кезеңімен сипатталады. Бұл 
технология ірі стационарлық кешендер үшін қолайлы.
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ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗОВ ГРУЗОВОГО ВАГОНА
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Казахстанский центр сертификации на железнодорожном 
транспорте (КазЦСЖТ) – это компания, которая появилась на рынке 
по подтверждению соответствия железнодорожной продукций. За 
этот период КазЦСЖТ создал орган по подтверждению соответствия в 
г. Нур-Султан, который аккредитован в соответствии с требованиями 
международных стандартов для проведения работ по оценке 
соответствия железнодорожной продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза. Также создан уникальный 
испытательный центр, расположенный в г. Экибастуз. Предпосылкой 
создания КазЦСЖТ явилось отсутствие полноценной испытательной 
лаборатории железнодорожной продукции в республике. В 2013 году 
была определена стратегия создания узкопрофильной компетентной 
компании в сфере оценки соответствия железнодорожной продукции. 

Основным стимулом для создания КазЦСЖТ стал мощный 
прорыв Казахстана в железнодорожном машиностроении – это 
строительство рельсов, шпал, грузовых и пассажирских вагонов, 
локомотивов и комплектующих казахстанского производства. 
«Железнодорожная продукция» – это термин, который охватывает 
все, что связано с железной дорогой. Это подвижной состав, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.2g.rus-business.com%2Fbiogas.ph
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включающий локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, 
специальный подвижной состав, комплектующие и составные 
части для подвижного состава, инфраструктура железной дороги 
верхнего строения пути, это рельсы, шпалы, опоры и т.д. По сути 
это сложный набор продукции, представляющий собой объекты 
транспортного машиностроения, литейного металлургического 
производства, электротехники и строительной отрасли.

Главным достижением КазЦСЖТ является создание 
испытательного центра, способного обеспечить достаточный 
объем необходимых испытаний для целей оценки соответствия 
железнодорожной. Испытательный центр КазЦСЖТ расположен 
в Экибастузе, имеет современное испытательное оборудование и 
средства измерений производства ведущих мировых производителей, 
позволяющие проводить большую номенклатуру испытаний 
подвижного состава, его комплектующих, а также элементов 
верхнего строения пути. 

Подтверждая соответствие продукции в КазЦСЖТ требованиям 
технических регламентов Таможенного союза и получая 
документы об оценке соответствия единого образца, отечественные 
производители железнодорожной продукции имеют условия для 
беспрепятственного доступа на рынки Евразийского экономического 
союза без прохождения повторных процедур по сертификации и 
проведению испытаний.

Автоматизированная установка испытания тормоза грузового 
вагона. Она предназначена:

- для проверки качества ремонта и выявления неисправностей 
тормозного оборудования грузового вагона после капитального, 
деповского и текущего отцепочного ремонтов;

- регистраций параметров, полученных при испытаний тормоза 
вагона, и хранения и в компьютерной базе.

Установка позволяет проводить проверку действия тормоза 
грузового вагона как с одним, так с двумя тормозными цилиндрами 
(грузовой вагон с раздельным торможением). Кроме того, имеется 
возможность определять вагоны с замедленным отпуском тормозов.

Передача информаций с датчиков, установленных на тормозной 
системе вагона, производится по беспроводной линий связи, что 
значительно облегчает работу с установкой. Испытание тормоза 
грузового вагона выполняется в соответствий с Инструкцией по 
ремонту тормозного оборудования вагонов № ЦВ-ЦЛ-945.

Установка включает в себя пневматический блок (ПБ), 
контроллер управления (КУ) и блок передачи данных (БП). 
Пневматический блок состоит из каркаса на колесной опоре, 
обшитого панелями с применением теплоизолирующих материалов, 
аккумуляторной батарей, блока клапанов, редуктора, воздушных 
фильтров глубокой очистки, соединительных рукавов для 
подключения установки к тормозной магистрали вагона.

Контроллер управления помещается в корпусе, закрепленном 
на верхней панели пневматического блока. Под крышкой корпуса 
контроллера расположены монитор, на экран которого выдаются 
этапы проверки и их результаты, клавиатура для ручного ввода 
необходимой информаций, выключатель питания установки.

Контроллер управления имеет разъем подключения внешней 
памяти (типа flesh). После окончания проверки тормозной 
системы вагона данные проверки сбрасываются на flesh-карту для 
последующего переноса на стационарный компьютер оператора, 
хранения и распечатки. 

Блок передачи данных представляет собой два устройства для 
сбора данных с датчиков давления тормозного цилиндра и выхода 
штока тормозного цилиндра и передачи их в контроллер управления.

Установку размещают около торца вагона, на тормозной цилиндр 
устанавливают датчик перемещения выхода штока и датчик замера 
давления в тормозном цилиндре. Входной наконечник установки 
с помощью пневматического шланга подключают к питающей 
магистрали сжатого воздуха, выходной наконечник подсоединяют к 
тормозной магистрали вагона. На головку соединительного рукава с 
противоположной стороны устанавливают заглушку. 

После включения питания контроллера вводят необходимые 
данные для начала испытания тормозной системы вагона. 
Испытания проводят по следующей программе.

1 Зарядка тормозной системы вагона. Зарядка производится до 
давлеия 0,54+/- 0,01 МПа в течение не менее 360с.

2 Проверка на замедленный отпуск. После зарядки тормозной 
системы вагона происходит разрядка, тормоз вагона приходит в 
действие. После торможения тормозная магистраль заряжается до 
давления 0,38 МПа, тормоз должен отпустить за время не более 180 с.

3 Проверка плотности тормозной магистрали вагона. После 
проверки тормозной системы на замедленный отпуск проверяют 
ее плотность. При этом падение давления в тормозной системе не 
должно превышать 0,01 МПа в течение 300 с.
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4 Проверка тормоза вагона на самопроизвольное срабатывание. 

После окончания проверки на плотность выполняют подзарядку 
тормозной системы. По окончаний подзарядки давление в 
тормозной магистрали снижается темпом мягкости, при этом тормоз 
вагона не должен сработать.

5 Проверка тормоза на самопроизвольный отпуск. Перед 
проверкой установкой производит ступень торможения, давление 
в тормозной магистрали снижается на 0,05–0,06 МПа от 
установившегося зарядного давления 0,54 +/- 0,01 МПа. при этом 
тормоз должен прийти в действие и не отпускать в течение 300 с. 
Контроль осуществляется по давлению в тормозном цилиндре. 

6 Отпуск тормоза. После проверки на самопроизвольный 
отпуск давление в тормозной магистрали повышают до 0,54 +/- 0,001 
МПа, тормоз должен полностью отпустить за время не более 70 с. 
давление в тормозном цилиндре меньше 0,01 МПа.

7 Проверка тормоза при полном служебном торможений.  
Давление в тормозной магистрали снижают до 0,035+/- 0,01 МПа,  
установившееся давление в тормозном цилиндре должно 
соответствовать заданным нормативам. При текущем ремонте падение 
давления в ТЦ не должно превышать 0,01 МПа за 120 с. а при деповском 
ремонте – не более 0,01 МПа за 180 с. По прошествии 120 или 180 с. 
(зависит от ремонта) давление в тормозной магистрали повышают до 
0,5+/-0,01 МПа, а при этом должен произойти  полный отпуск.

Далее выполняют к испытаниям тормоза грузового вагона в 
режиме полной загрузки. На вагонах не оборудованных авторежимом, 
режимный валик воздухораспределителя переключают в зависимости 
от типа колодок: при композиционных – средний режим, при 
чугунных – груженный. На ревагонах с авторежимом под упор вилки 
авторежима необходимо подложить подкладку толщиной.

1 Проверка полного служебного торможения. Давление 
в тормозной магистрали снижает с 0,54+/- 0,01 до 0,35+/- 0,01 
МПа. Установившееся давление в тормозном цилиндре должно 
соответствовать заданным величинам. Выход штока тормозного 
цилиндра также должен соответствовать заданным параметрам.

2 Отпуск тормоза вагона. Его выполняют зарядкой тормозной 
магистрали до давления 0,54+/- 0,01 МПа.

3 Проверка действия выпускного клапана воздухораспределителя. 
После зарядки тормозной системы вагона перекрывают концевой 
кран вагона, отсоединяют установку от тормозной магистрали и 
снова открывают концевой кран для разрядки. 

Рисунок 1 – Датчики испытаний

Рисунок 2 – Автоматизированная установка  
испытания тормоза грузового вагона

После полной разрядки тормозной магистрали вагона и зарядки 
тормозного цилиндра до установившегося давления поводком 
выпускного клапана его открывают и полностью выпускают воздух 
из рабочей камеры воздухораспределителя. При этом тормоз вагона 
должен отпустить. 

По окончаний испытаний снимают датчики с вагона и 
заглушку с соединительного рукава вагона, на тормозной цилиндр 
устанавливают заглушку.
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ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК  
«ASFIR TRANS LOGISTICS» ЛОГИСТИКАЛЫҚ  

КОМПАНИЯ КӘСІПОРЫННЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІ

ТҰРСЫНБАЙ Ә. Ә., РАЙХАНОВ Б. К., САДВОКАСОВ Е. Е. 
студенттер, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТОҚТАҒАНОВ Т. Т. 
т.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ҚАРАҚАЕВ А. Қ.  
РФ және ҚР т.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) «Asfir Транс 
Logistics» көлік компаниясы Қазақстан, Өзбекстан, Ресей, 
Тәжікстан, Қытай, Қырғызстан қалаларына жүктерді кәсіби 
тасымалдауды жүзеге асыратын фирма. ЖШС «Asfir Транс 
Logistics» 2014-жылдың мамырында Павлодарда құрылған. Көлік 
кәсіпорнында күнделікті рейстерді жүзеге асыратын өз темір 
жол станциялары бар. Тауарларды тасымалдау әрқашан белгілі 
тәуекелдермен байланысты. Тәуекелдікті азайту үшін, ол кімнің 
мінсіз беделі логистика саласындағы тамаша жұмыс жылға 
расталады. Теміржол Қазақстан бойынша жүк тасымалдары сенімді 
компаниясын сенуге маңызды жүк ЖШС «Asfir Транс Logistics» 
көлік қызметтері - жүкті кепілдік қауіпсіздік барлық уақытта, 
дәл ақпарат қадағалау, оңтайлы уақытта Қазақстан барлық дерлік 
аумағында жүктерді жеткізу және дәл теміржол тасымалдау құнын 
есептеу болып табылады.

«Asfir Trans Logistics» логистикалық компанияның директоры 
– Стамбеков Мәди Қанатұлы.

«Asfir Trans Logistics» логистикалық компаниясы мекен-жайы: 
Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, К.Сұрағанов 

көшесі, 19/1, Офис. 114.
Логистика офистiн қызметкерлері, тауарларды келу хабардар 

жөнелту көрсетілетін қызметтердің пәні бойынша сараптамалық 
деңгейдегі консультациялар, қамтамасыз жүктерді тасымалдау 
үздік маршрут таңдау және тасымалдау құнын есептеу шығарады.

Логистикалық ЖШС «Asfir Trans Logistics» компания - 
тұтынушыға өндірушіден тауарды жылжыту процесіне (үрдісіне) 
өз клиенттеріне ықпал ететін, тауарларды тасымалдау, өңдеу және 
сақтау бойынша қызмет көрсететін компания.

Логистика ғылым ретінде алғаш рет армияда пайда болды - 
широкомпьютерде. оның ауырлығына бүгінгі бизнесте бәсекелестік 
әскери әрекетке ұқсас болғандықтан, осы ғылым жетістігі тез 
көпестер қабылданды. 

Бүгінгі таңда логистиканың бірнеше негізгі бөлімдері бар:
- сатып алу бөлім;
- таратушы бөлім;
- маркетинг;
- көлік бөлімі;
- логистикасы қоры;
- қойма бөлімі.
Толық талдау және әр жүкті тасымалдауға тиімді тәсіл 

пайдалану керек.
Жедел уақыт ішінде тасымалдауды ұйымдастыратын қабілетті 

мамандар болғаны дүрыс. 
Телефон қоңыраулары келіссөздер жүргізуге, бос шығындарды 

кетірудің еш қажеті жоқ, ол үшін сізде Asfir Trans Logistics 
компаниясы бар.

Компанияның көрсетілетін қызметтер тізімі:
- қандай да бір жүкті тасымалдау үшін оның сипаттамаларына 

сүйене отырып оңтайлы жылжымалы құрамды таңдау;
-темір жол, автомобиль, паромдық тасмымалдардың қызметтері 

үшін шығыстарды есептеу;
-кедендік, карантиндік және санитарлық талаптарға сәйкес 

тасымалдау құжаттарының рәсімдеу мәселесі бойынша кеңес беру; 
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-Халықаралық темір жол жүк қатынасы туралы келісім 

тасымалдайтын жүкпен бірге жіберілетін жүкқұжаттарды беру және 
толтыру, складта сақтау;

- жеткізудің аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін жүкті 
іздеу;

- жүктің жөнелту орнынан (станция, порт) пунктіне дейін 
жылжыуын қадағалау;

- жүк жөнелтушінің жүк алушыға жүкті беру туралы хабардар 
ету;

- клиенттерге 4-тік мәнді темір жол кодтарын беруге 
құжаттарды жинау;

- клиенттердің бірыңғай жеке шоттарын ашуға құжаттар жинау 
(пластикалық карталар);

- техникалық шарттарда көзделмеген жүктерді тиеу схемаларын 
әзірлеу

- жылжымалы құраммен қамтамасыз ету;
- тамақ иеленушілермен шарттар жасау;
- жүктерді ауыстырып тиеуге ГУ-12 нысанды өтінімдерді 

толтыру (жоспар);
- ерекше жүктерді тасымалдауды әзірлеу;
- жүктеу немесе жүкті түсіру арнайы көлік құралы бойынша 

мамандандырылған қызметкерлермен қамтамасыз ету;
- вагондарды тиеу және түсіру құқығына куәлік алу үшін 

емтихандарға дайындық жүргізу (әдебиетпен қамтамасыз ету). 
Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды жөнелтуге 
және олармен кездесуге мүмкіндік бар.

Asfir Trans Logistics ЖШС клиенттерге компаниямыздың келесі 
қызметтерінің тізімін ұсынады:

Жеке / жалға тиеуге алынған вагондарды. Жылжымалы 
құрамның түрін:

- сыйымдылығы 138, 150-158 текше метрді құрайтын жапқыш 
вагондар, жоғарғы жүктеме люктерімен және жоғарғы жүктемесіз 
люктерімен;

- жүктеме қуаты 50-53 тонна ИВ-Термосы;
- төменгі қақпақшалары бар және төменгі қақпақшалары жоқ 

жартылай вагондар; 
- жағы бар және жағы жоқ платформалар.
Кірме жолдардағы вагондардың барлық түрлері үшін 3 күн 

жүктеу және түсіру үшін жеңілдігі бар, жұмыс кестесіне (клиенттің 

жұмыс күндеріне, демалыс күндерінде жеңілдік уақытының 
көбеюіне) мүмкіндік береді.

Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, 
Украина, Латвия аумақтары үшін экспедиторлық кодтарды ұсынады.

Үлкен жүктерге тиеу схемаларын әзірлейді, сондай-ақ 
жүктемесі жоқ жүк үшін схемалар мен эскиздерді әзірлейді.

Брокерлік қызметтер (кедендік ресімдеу, тауарларды кедендік 
ресімдеу).

Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды жөнелтуге 
және олармен кездесуге мүмкіндік бар.

Тәжірибелі жүк құрастыру персоналы (машиналар, металл 
конструкциялары және т.б.) бар.

Автомобиль көлігін ұйымдастыру (тент, тоңазытқыш, 
оқшауланған КАМАЗ-дар, самосвалдар).

Мультимодальды көлікті ұйымдастыру (теміржол - автомобиль 
және керісінше, теміржол – паром, баржа, автомобиль және 
керісінше). Көліктік-логистикалық, экспедиторлық және сауда 
нарықтарындағы тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілетті 
құндылығын жасай отырып, әр көлікке әрбір клиентке жекелей 
қарау. Өзара тиімді ынтымақтастықты жолға қою үшін қадам жасау 
керек, және клиенттің өнімі ақылды логистиканың және тауарлар 
мен қызметтерді сатып алудың ең арзан бағалары есебінен бәсекелес 
тараптың аясында бағалар саясатында ерекшеленеді.

«Asfir Trans Logistics»  Қазақстан Республикасында жылжымалы 
құрамның аса ірі операторы. Темір жолдық жылжымалы құрам 
операторларының Қазақстандық нарығының көшбасшыларының 
бірі.

«Asfir Trans Logistics»  өз қызметін Қазақстан Республикасының 
көлік нарығында іске асырып келеді; 

«Asfir Trans Logistics» Қазақстанда вагондарды басқарудың 
ең заманауи автоматтандырылған жүйелеріне ие, мұның өзі 
табан ені 1520 мм-лік бүкіл кеңістікте вагондарды қадағалауға, 
тасымалданатын жүктердің жоспарлануы мен жедел есебін 
жүргізуге және вагондардың техникалық ахуалын бақылауға 
мүмкіндік береді;

Жүк жөнелту. 
ЖШС «Asfir Trans Logistics» темір жол жүк тасымалын 

рәсімдеу қызметінің толық кешенін іске асырады:
- жүк тасымалын ұйымдастыру мен сүйемелдеу;
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- Қазақстан, ТМД елдері мен үшінші елдердің аумағында 

теміржол тарифін төлеу;
- жүктердің кұзетілуін және ауысымдық сүйемелденуін 

ұйымдастыру; 
- жүктерді сақтандыру; 
- жүк тасымалына арналған жоспарды келісу және тасымалға 

арналған ерекше шарттарға ие болу үшін теміржол әкімшіліктері 
мен өзара келісу;

- жүктердің жылжуын тәулік бойы диспетчерлік бақылау; 
- жол жүру бағытында вагондарды күнделікті орналастыру; 
- Қазақстан, ТМД елдері мен үшінші елдердің аумағында жүк 

тасымалы үшін жылжымалы құрам ұсыну. 
Жүк тасымалдары – бұл көп жылдардан бері кеңінен 

пайдаланылып келе жатқан қызмет. Біздің компания – теміржол 
көлігімен жүк тасымалын ұйымдастыру бойынша қызмет ұсыну 
саласында маманданған, серпінді дамып келе жатқан көлік-
экспедиторлық компания. 

Сурет 1 – Регионалдық желі

Тасымал. Қиындық дәрежесі әртүрлі жүк тасымалын 
ұйымдастырудың табысты көпжылдық тәжірибесі бар.

Сурет 2 – Өнеркәсіптік жүктер

ЖШС «Asfir Trans Logistics»  мақсаты – жүкті қысқа уақыт 
ішінде жеткізу үшін вагондармен Клиенттердің теміржол 
тасымалдарды және контейнерлік тасымалдарды қамтамасыз ету, 
сондай-ақ саналы құн сақталған жағдайда, үдерістің үздіксіздігін 
қамтамасыз ету. Осы міндетті іске асыруда бізге әр Клиентке жеке 
бағыт ұстану, жүк жөнелтудің жинақталған тәжірибесін пайдалану, 
жетекші көліктік-экспедиторлық компаниялармен және сенімді жүк 
тасымалдаушылармен жасалған шарттардың және жолға қойылған 
байланыстардың болуы көмектеседі.

Компания келесілерден құралған жүк жеткізу қызметінің толық 
кешенін ұсынады:

- табан ені 1520 миллиметрлік темір жолдармен жүк тасымалы 
үшін темір жолдың жылжымалы құрамын; 

- темір жол көлігімен жүк тасымалдарын ұйымдастыру 
бойынша вагон операторының қызметтерін; 

- темір жол көлігімен жүк тасымалына арналған тарифтерді 
төлеу қызметтерін; 

- жүк жөнелтушінің қызметтерін; 
- темір жол көлігінде жүктерді жөнелтудіҢ 
Жылжымалы құрамды жалға алу. «Asfir Trans Logistics» 

ЖШС мұнай құятын, сусымалы және негізгі жүктерді тасымалдау 
үшін жеке жылжымалы құрамды жалға ұсынады.

https://ect.kz/assets/img/maps/map3_kz.png
https://ect.kz/com_industrial_kz.html
https://ect.kz/com_industrial_kz.html
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Клиент өзіне қажетті вагон санын кез келген мерзімде жалға 

ала алады. Мәміле шеңберінде Клиент «Asfir Trans Logistics» 
меншігінде тұрған, жеке дайындалған шарттар негізінде вагондарды 
жалға береді.

Бұл жоғары ликвидті жылжымалы құрамға – цистерналарға, 
жартылай вагондар-ға, жабық вагондарға, хоппер-цемент 
тасығыштарға және думпкарларға кепілді қолжетімділік алуға 
мүмкіндік беретін оңтайлы шешім.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨЛІК ДӘЛІЗДЕРІ БОЙЫНША 
ҚОЗҒАЛЫС ТАСЫМАЛДАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

ТУРСЫНБАЙ А. А.,САДВОКАСОВ Е. Е., НУГУМАН К. Б.
студенттер, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТОКТАГАНОВ Т. Т. 
к.т.н., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КАРАКАЕВ А. К.  
РФ және ҚР т.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Көлікті дамыту-бұл бірыңғай біртұтас жекелеген орталықтар 
мен әлемдік шаруашылық аудандарына байланысты қатынас 
жолдары желісін кеңейту ғана емес, сондай-ақ олардың құны, 
жылдамдығы, сенімділігі, үнемділігі, қауіпсіздігі және жайлылығы 
бойынша тасымалдарға сараланатын талаптарға есептелген 
Тасымалдау құралдарының барынша кең гаммасын құру.

Көліктегі техникалық прогресс кеңістікті «қысуға», оның 
экономикалық «үйкелісін»төмендетуге мүмкіндік береді. Магистральды 
коммуникациялардың, жоғары өнімді көлік құралдарының және 
ақпараттық технологиялардың болуы сауда-экономикалық 
байланыстарға арналған қашықтық факторын барынша бәсеңдетеді. 
Қазіргі заманғы өндіріс үшін жүктерді жеткізу жылдамдығы, 
уақтылығы және сақталуы маңызды. Туристік қозғалыс үшін осы 
талаптарға жайлылық пен сапардың қол жетімді бағасы қосылады.

Сонымен қатар, бұрынғы КСРО орнында пайда болған жаңа 
мемлекеттердің арасында тоғыз ашық теңізге шыға алмайды, ал 
бесеуі материалішілік жағдайға ие. Бұл олардың экономикалық өсуін 
тежейді, өйткені теңіздер мен басты әлемдік нарықтардан алыстаған 
континенттердің тереңдігінде орналасқан елдер бұрынғысынша 
көлік-логистикалық шектеулермен бетпе-бет келе жатыр және теңіз 
маңындағы жағдайға ие елдерден дами түсуде орта есеппен артта 
қалып отыр. Қазақстан кеңістігінің басым бөлігін, сондай-ақ дамудың 
стратегиялық жоспарларында ерекше назар аударуды талап ететін, 
сыртқы нарықтардан қашықтықтан оқшаулану жағдайында дамитын, 
ашық теңізден 1000 және одан да көп километрге қашық өңірлер алады.

Құрлықішілік дамушы елдердің экономикалық даму 
проблемалары БҰҰ бөлімшелерінің, Дүниежүзілік Банктің, Азия қайта 
құру және даму банкінің, Еуропа Қайта Құру және даму банкінің, ЕО 
уәкілетті институттарының, арнайы құрылған консорциумдардың 
және басқа да халықаралық институттардың көз алдында тұр. 
Посткеңестік елдердің әрқайсысы ішкі көлік инфрақұрылымын 
салудың және оның халықаралық тасымалдарға қатысуының өзіндік 
саясатын жүргізеді. Бірақ нақты өмір инвестициялық ресурстар мен 
шектеулі жүк базасының тапшылығы жағдайында интеграцияланған 
жобалар шеңберінде көрші елдердің үйлестіру және бірлескен 
қызметі кезінде үздік нәтижелерге қол жеткізетінін көрсетеді. 
Осыған байланысты Ұлттық тран-спорт коммуникацияларының 
байланыстылығын арттыру - көлік пен логистиканы дамытудағы 
маңызды бағыт. Неғұрлым шоғырланған түрде бұл байланыстылық 
жекелеген буындар ретінде ұлттық коммуникацияларды құрайтын 
халықаралық көлік дәліздерін (ХКД) дамытуда байқалады. Оларды 
қалыптастыру мультимодальды технологиялар шеңберінде көліктің 
жекелеген түрлерінің өзара іс-қимылын күшейтуді де, өңірлік 
экономикалық интеграция барысын да көрсетеді.

Көлік проблематикасы бойынша жүргізілетін ғылыми 
зерттеулер, кейбір посткеңестік елдер арасындағы күрделі 
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қарым-қатынастарға және үлкен өзара транзиттік тәуелділікке 
байланысты, артық геосаяси төзімділікпен сипатталады. Бұл көлік 
коммуникациялары тек экономикалық ғана емес, саяси ықпалдың 
құралы болғанымен түсіндіріледі. Ірі өңірлік донорлардың 
өкілдері дайындаған ана-литикалық материалдардан жасалған 
қорытындылар көбінесе ұйымның жобасын қаржыландыратын 
дүниетанымға тікелей байланысты (мысалы, Орталық Азия өңірлік 
экономикалық ынтымақтастығы үшін бұл өңірлік сауда, БҰҰ үшін 
мыңжылдық мақсаттары және т. б.).

Қазақстанда көлік мәселесі бойынша соңғы жылдары бірқатар 
қызықты жұмыстар жарияланды. Олардың ішінде РҒА нарығы 
проблемалары институтының тақырыптық еңбектері, Еуразиялық 
даму банкінің интеграциялық зерттеулер орталығының салалық 
баяндамалары бөлінеді. Бұл проблематиканы дамыту үшін Қытайдың 
инвестициялық белсенділігіне арналған зерттеулер қосымша серпін 
болды, ол өзінің «Бір белдеу – бір жол» интеграциялық бастамасының 
шеңберінде трансконтинентальды көлік инфрақұрылымын дамытуға 
инвестициялық ресурстардың едәуір ағынын қамтамасыз етті.

Қазақстанның Еуразиядағы халықаралық көлік дәліздерін 
(ХКД) салу жөніндегі өңірлік интеграциялық бастамаларды 
шоғырландырудағы рөлі оның құрлықтағы жағдайын ескере отырып, 
өте үлкен. ҰҚҰ-ның Қытай стратегиясы шеңберінде қызметі елдің 
ірі орталықтары арасындағы қатынастарды жақсартуға, желілік 
агломерацияларды қалыптастыруды жеделдетуге, елдің ішкі 
материалдық және алыс шығыс өңірлерінің бәсекеге қабілеттілігін 
және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға, көшіп-қонушыларды 
Сібір және қиыр шығыс аудандарына тартуға, Қазақстанның ішкі 
нарығын тереңдетуге және кеңейтуге ықпал етуге қабілетті бірқатар 
қазақстандық ХКД дамитын болады. Бұл бағыттағы жұмыстарға 
шолу қазіргі уақытта ХКД-нің ЕАЭО кеңістігінде және оған іргелес 
елдердің дамуын талдауға әлемдік нарықтармен хабарламаларды 
әртараптандыру және халықаралық тауар айналымын жеделдету, 
транзиттік тасымалдарды дамыту арқылы қызметтер экспортын 
арттыру, көлік желісін жаңғырту және транш-спорт-Логистикалық 
қызмет көрсету сапасын арттыру, еуразиялық интеграцияны 
нығайту және халықаралық ынтымақтастықты трансрегионалдауды 
ыдырату контекстінде ерекше көңіл бөлінетінін көрсетеді. Сондай-
ақ, Әлемдік және өңірлік экономиканың өзгеруін көрсететін 
серпінді көп факторлы процесс ретінде әлі де жеткіліксіз зерттейтін 
халықаралық транзиттік тасымалдарға да назар аударылады.

Қазақстан әлемдегі көлемі жағынан тоғызыншы мемлекет 
болып табылатыны белгілі. Еуразиялық континенттің жүрегінде 
Еуропа мен Азия шептерінің түйісуінде бола отырып, біздің еліміз 
жоғары транзиттік әлеуетке ие.

Әлемдік дағдарыс салдарын еңсеру кезеңінде ірі өндіруші 
(Қытай) мен Елеулі тұтынушы (Еуропа) арасындағы жүк ағыны 
көлемінің өсуін ескере отырып, Қазақстанның көлік саясатының 
негізгі мақсаты Еуразиялық трансконтинентальдық көпірді одан 
әрі құру болып қала береді.

Автомобиль және темір жолдар желілерінің кешені, әуе 
трассалары, сондай-ақ Каспий теңізіндегі Ақтау қаласындағы 
стратегиялық маңызды портқа ие бола отырып, Қазақстан үздіксіз 
еуразиялық көлік қатынасын қамтамасыз ету үшін қолда бар ұлттық 
транзиттік ресурсты іске асыруға қабілетті.

Еуразиялық көлікті дамытудағы еліміздің әлеуетті жетекші 
рөлін назарға ала отырып, біз халықаралық және өңірлік сауда-
экономикалық ынтымақтастықты нығайту мақсатында әлемдік 
интеграциялық процестерге белсенді қатысамыз.

Бүгінгі таңда Қазақстан аумағы арқылы халықаралық маңызы 
бар 6 автомобиль, 9 темір жол және 4 әуе дәлізі өтеді .

«Батыс Қытай-Батыс Еуропа» халықаралық транзиттік дәлізі 
бағытындағы Қазақстанның көлік - логистикалық жүйесінің моделі»

Тиімді көлік-логистикалық жүйе-экономиканың өсуі мен 
дамуының негізі

Тиімді көліктік-логистикалық жүйені қалыптастыру кезіндегі 
негізгі кезеңдер:

- қазіргі заманғы көлік инфрақұрылымын құру;
- қазіргі заманғы көлік инфрақұрылымын дамытуды ескере 

отырып, индус-триялық-логистикалық аймақтарды қалыптастыру;
- өнімнің өзіндік құнында және тауардың бағасында 

логистикалық шығындарды төмендетуді қамтамасыз ететін бөлу 
жүйесін құру;

- жеткізу тізбегіне қатысушы кәсіпорындардың өзара іс-
қимылының интеграция-ланатын әдістерін пайдалану есебінен 
логистикалық сервисті дамытуды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиттік 
тасымалдардың тиімділігін арттыру және жүктерді тасымалдау 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін көліктік Дерекқордың ақпараттық-
талдау жүйесі (ТБД АТЖ) әзірленді. Ол online режимінде транзиттік 
дәліздерге жүктемені болжауға және халықаралық тасымалмен 
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айналысатын барлық автокөлік құралдарының есебін жүргізуге 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ, қолданыстағы өлшеу жүйесін 
автоматтандыру арқылы стационарлық посттарда жаңғырту 
жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, алдын ала «қозғалыста 
өлшеу» технологиясын енгізу пайдалану ережелерін бұзумен 
қозғалатын жүк көлік құралдарын анықтауға мүмкіндік береді.

Тарихи тәжірибе көрсеткендей, ежелгі Ұлы Жібек жолы сияқты 
жаһандық сауда-көлік жүйелері еуразиялық кеңістіктегі тығыз 
әріптестіктің, бейбітшілік пен келісімнің ашық және ашық қарым-
қатынастарының дамуының іргетасы болып табылады.

Әрине, жаһандану кезеңінде халықаралық көлік байланыстарын 
дамыту елдеріміздің экономикасын өсу мен гүлденудің 
жаңа деңгейіне шығаруға ықпал ететін өңіраралық және 
трансконтиненталдық сауда-экономикалық қатынастардың қажетті 
катализаторы бола алады.
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5 Секция. Развитие промышленности в области  
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5.1 Энергетиканың дамуы
5.1 Развитие энергетики

ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

АХМЕТОВ Б. М.   
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

РАХМЕТОВА А. С.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Потребление энергии присуще почти всем видам хозяйственной 
деятельности человека, а именно – отоплению домов, приготовлению 
пищи, движению транспортных средств, промышленности, 
сельскохозяйственному производству и т.д. Освоение различных 
видов энергии в мировом масштабе привело к беспрецедентному 
росту уровня жизни. Сегодняшние люди очень зависимы от энергии.  
Мы не задумываемся о, том, откуда берется энергия, пока у нас не 
отключают свет или отопление. Если же это случается, мы не можем 
полноценно жить или работать.

В большинстве стран мира доля электроэнергии, 
вырабатываемой на ТЭС больше 50 %. В качестве топлива на 
ТЭС обычно используются уголь, мазут, газ, сланцы. Ископаемое 
топливо относится к невозобновляемым ресурсам. Согласно 
многим оценкам угля на планете хватит на 100–300 лет, нефти на 
40–80 лет, природного газа на 50–120 лет. Коэффициент полезного 
действия ТЭС составляет в среднем 36–39 %. Наряду с топливом 
ТЭС потребляет значительное количество воды. Типичная ТЭС 
мощностью 2 млн. кВт ежесуточно потребляет 18 000 т угля,  
2500 т мазута, 150 000 м3 воды. На охлаждение отработанного пара 
на ТЭС используются ежесуточно 7 млн. м3 воды, что приводит к 
тепловому загрязнению водоема-охладителя. Для ТЭС характерно 
высокое радиационное и токсичное загрязнение окружающей 
среды. Это обусловлено тем, что обычный уголь, его зола содержат 
микропримеси урана и ряда токсичных элементов в значительно 
больших концентрациях, чем земная кора.
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Производство энергии существенно влияет на состояние 

окружающей среды. Сжигание ископаемого твердого и жидкого 
топлива сопровождается выделением сернистого, углекислого 
и угарного газов, а также оксидов азота, пыли, сажи и других 
загрязняющих веществ. Добыча угля открытым способом и 
торфоразработки ведут к изменению природных ландшафтов, а 
иногда – и к их разрушению. 

В результате отрицательного воздействия всевозрастающего 
энергопотребления во многих районах мира уже сегодня создалась 
очень опасная экологическая обстановка.

Бассейны ряда рек, протекающих в густонаселенных районах, 
вышли из естественного состояния и превратились в загрязненные 
канализационные системы. Воздушный бассейн загрязнен газовыми 
и аэрозольными выбросами (СО2, полициклические ароматические 
углеводороды, СО, NОх, SОх, аэрозоли и др.). Все это приводит к 
таким необратимым процессам, как разрушение озонового слоя 
(существует на высоте 30 км и защищает поверхность Земли 
от губительного для жизни жесткого космического излучения); 
возникновение парникового эффекта (селективное поглощение 
трехатомными газами инфракрасного излучения поверхности 
Земли в космическое пространство); образование «ледникового» 
эффекта (накопление в стратосфере мелких твердых частичек, 
которые отражают солнечное излучение и вызывают «недогрев» 
земного шара).

Из-за  низкой термодинамической эффективности 
преобразования тепловой энергии в другие виды энергии происходят 
большие выбросы тепловой энергии в окружающую среду, что 
является причиной теплового загрязнения. Кроме того, имеют 
место загрязнение ландшафта (уничтожение лесов, растительности, 
диких животных, плодоносного слоя и др.), оптическое загрязнение 
атмосферы в определенные периоды года, загрязнение грунтовых 
вод сточными сбросами ТЭС и других промышленных объектов, 
акустическое (шум), электромагнитное и электростатическое 
загрязнение окружающей среды [1].

Рисунок 1 – Схема взаимодействия ТЭС с окружающей средой

К загрязняющим газовым и аэрозольным выбросам объектов 
энергетики относятся выбросы различного характера, нарушающие 
равновесие природной среды в локальных (местных), региональных и 
глобальных масштабах, а также условия обитания живых организмов.

Газовые и аэрозольные загрязняющие выбросы и их вредные 
воздействия. При сжигании жидкого и твердого топлива происходят 
выбросы в виде твердых частиц, которые, попадая в атмосферу, 
образуют так называемые аэрозоли. Аэрозоли могут быть 
нетоксичными, сравнительно малотоксичными и токсичными, 
например частицы углерода, на поверхности которых может 
адсорбироваться бензопирен (С20 Н12) – сильнодействующее 
концерогенное соединение.

Аэрозоли и твердые частицы могут попасть в атмосферу уже 
сформировавшимися (пыль, зола, сажа). Значительная же их часть 
образуется непосредственно в атмосфере в результате химических 
реакций между газообразными, жидкими и твердыми веществами, 
включая пары воды. Они образуются в результате естественных 
природных процессов, хотя немалая их доля имеет антропогенное 
происхождение. Из 1–3 млрд.т/год частиц различного химического 
состава размером менее 1 мкм, образующихся над поверхностью 
Земли, примерно 20 % – результат практической деятельности 
человека (пыль, насыщенные вещества, токсичные металлы: 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

7170

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
свинец, ртуть, кадмий и др.; пестициды). Углеводороды включают 
в себя самые различные органические соединения, химическое 
превращение которых в природных условиях расширяет число 
углеводородных частиц, опасных для человека, биосферы.

Аэрозоли техногенного происхождения, подобно СО2, 
способны влиять на климат Земли, но только в противоположном 
направлении. Твердые частицы рассеивают солнечный свет, так 
что значительная часть его не достигает поверхности Земли. 
В результате тепловой баланс сдвинется в сторону снижения 
температуры. Следовательно, техногенно возможно воздействовать 
на температурный режим Земли: как нагреть (углекислый газ), так 
и охладить (аэрозоль) Землю.

Газовые выбросы, попадая в атмосферу, оказывают сложное 
физико-химическое (на первой стадии) и биологическое (на 
последующих стадиях) воздействие на живые организмы (и прежде 
всего на человека), уровень и характер которого зависят от их 
концентрации в воздухе [2].

Вывод: Проблема обеспечения энергетической эффективности 
и экологической безопасности энергетических объектов является 
многоцелевой и многозначной. Для снижения выбросов токсических 
веществ в атмосферу и повышения энерго-экологической 
эффективности теплоэнергетики должны реализовываться 
несколько направлений, среди которых можно выделить выполнение 
природоохранных мероприятий; использование мероприятий 
по энергосбережению; внедрение экологического мониторинга; 
стимулирование развития научных исследований и практического 
применения новейших научных достижений и научно-технических 
разработок.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

ЕМЕЛИНА Л. С.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

РАХМЕТОВА А. С.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Под влиянием энергоэкологического кризиса человечество 
стремится развить новые, более совершенные энергосберегающие 
технологии. Традиционная энергетика сталкивается с целым рядом 
проблем, и поэтому, получение альтернативной энергии становится 
жизненной необходимостью. 

Существенный вклад в энергоснабжение различных регионов 
может внести геотермальная энергия.

В настоящее время суммарная мощность действующих 
в мире геотермальных электростанций составляет около  
10 ГВт(э). Суммарная мощность существующих геотермальных 
систем теплоснабжения оценивается примерно в 20 ГВт(т). 
США, Филиппины, Италия, Мексика, Исландия, Индонезия и 
Новая Зеландия являются наиболее крупными «потребителями» 
геотермальной энергии. Срок службы геотермальных электростанций 
20–25 лет, срок окупаемости как правило не превышает 7–10 лет.

Энергия ветра специализируется на использовании энергии 
Солнца – электромагнитных волн, которые излучаются Солнцем по 
причине протекания в нём термоядерной реакции. Это излучение 
достигает атмосферы Земли и преобразуется в кинетическую 
энергию движения газа в атмосфере. Ветроэнергетика является 
бурно развивающейся отраслью, так в конце 2010 года общая 
установленная мощность всех ветрогенераторов составила 196 ГВт.

Мощность ветрогенератора зависит от площади, заметаемой 
лопастями генератора. Например, турбины мощностью 3 МВт 
(V90) производства датской фирмы Vestas имеют общую высоту 
115 метров, высоту башни 70 метров и диаметр лопастей 90 метров.

Наиболее перспективными местами для производства энергии 
из ветра считаются прибрежные зоны. В море, на расстоянии 10–12 
км от берега (а иногда и дальше), строятся офшорные ветряные 
электростанции. Башни ветрогенераторов устанавливают на 
фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров.

Ветряные генераторы практически не потребляют ископаемого 
топлива. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет 

http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-1
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-1
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-3
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-3
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эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля 
или 92 тыс. баррелей нефти.

На 2010 год гидроэнергетика обеспечивает производство 
до 76 % возобновляемой и до 16 % всей электроэнергии в мире, 
установленная гидроэнергетическая мощность достигает 1015 ГВт. 
Лидерами по выработке гидроэнергии на гражданина являются 
Норвегия, Исландия и Канада.

По данным Европейской гидроэнергетической ассоциации 
(ESHA), в 2005 г. суммарная мощность действующих малых 
гидроэлектростанций мира превысила 60 ГВт. После Азии Европа 
занимает по этому показателю второе место – 13 ГВт, около  
17000 мини ГЭС.

Электростанциями типа приливов и отливов (ПЭС) являются 
особым видом гидроэлектростанции, использующим энергию приливов, 
а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные 
электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы 
Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды.

Для получения энергии залив или устье реки перекрывают 
плотиной, в которой установлены гидроагрегаты, которые могут 
работать как в режиме генератора, так и в режиме насоса (для 
перекачки воды в водохранилище для последующей работы 
в отсутствие приливов и отливов). В последнем случае они 
называются гидроаккумулирующая электростанция.

Преимуществами ПЭС является экологичность и низкая 
себестоимость производства энергии. Недостатками – высокая 
стоимость строительства и изменяющаяся в течение суток мощность, 
из-за чего ПЭС может работать только в единой энергосистеме с 
другими типами электростанций.

Ресурсы биомассы в огромном количестве накапливаются 
на территории городов и регионов: опавшая листва, скошенная 
трава, обрезанные ветви деревьев, пищевые отходы. Существуют 
экологически чистые биохимические технологии, позволяющие 
рационально переработать биомассу в энергию и топливо с 
получением биогаза, биоэтанола и топливных гранул, которые в 
дальнейшем можно использовать для отопления, приведения в 
действие механизмов, транспорта, электрогенераторов.

Солнечные энергетические установки используют 
общедоступный и неисчерпаемый источник энергии – солнечное 
излучение. Поток солнечного излучения, проходящий через 
площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку 

излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра 
Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная 
постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной 
массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на 
уровне моря (на Экваторе) – 1020 Вт/м². Однако следует учесть, 
что среднесуточное значение потока солнечного излучения через 
единичную горизонтальную площадку как минимум в три раза 
меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над 
горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два  
раза меньше.

Возможная выработка энергии уменьшается из-за глобального 
затемнения – уменьшения потока солнечного излучения, доходящего 
до поверхности Земли.

Наряду с теоретически, полной безопасностью для окружающей 
среды солнечные энергетические установки имеют недостатки, 
сдерживающие их широкое применение: зависимость от погоды и 
времени суток, высокая стоимость, необходимость периодической 
очистки отражающей поверхности, нагрев атмосферы над 
электростанцией.

Постоянное снижение себестоимости производства 
электроэнергии из возобновляемых источников и постоянное 
увеличение стоимости углеводородов ведут к повсеместный 
переходу на максимально возможное использование ВИЭ.

Возобновляемые источники включают широкий спектр 
источников энергии и технологий их преобразования в полезные 
для человека виды (электричество, тепло, холод, печные и моторные 
топлива и т.п.). Большая часть ВИЭ имеют солнечное происхождение 
(само солнечное излучение, ветер, водные потоки, биомасса). 
К «не солнечным» относятся геотермальная энергия, морские 
приливы, сбросное тепло антропогенного происхождения и др.  
Отмечу, что все известные источники в той или и иной степени 
могут претендовать на то, чтобы найти эффективное применение 
в том или ином секторе экономики.

Основными стимулами развития возобновляемых источников в 
мире являются следующие обостряющиеся со временем проблемы, 
стоящие перед человечеством:

Как обеспечить возрастающие энергетические потребности 
быстро растущего населения мира? В начале ХХI века мировое 
потребление энергии превысило 500 ЭДж/год (1 ЭДж = 1018 Дж) 
или около 12 млрд т н.э./год. По различным прогнозам, уже к 2020 г.  
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мировое энергопотребление возрастет более чем в полтора раза, 
в первую очередь, за счет развивающихся стран (рост населения 
с одновременным повышением удельного в расчете на 1 человека 
потребления энергии). В условиях постепенного истощения 
дешевых запасов органического топлива возможность полного и с 
приемлемыми затратами удовлетворения растущих энергетических 
потребностей вызывает серьезные опасения. Ядерная энергетика 
после ряда серьезных аварий на АЭС пока не вызывает доверия 
общественности, да и ее полноценное развитие возможно 
лишь при переходе на новые типы реакторов-размножителей, 
обеспечивающих воспроизводство ядерного топлива, что сопряжено 
с необходимостью освоения новых технологий и определенными 
дополнительными рисками. Термоядерная энергетика пока не 
вышла из стадии фундаментальных исследований, и сроки ее 
возможного промышленного освоения пока не предсказуемы. В этой 
ситуации ставка на расширение масштабов использования ВИЭ, 
ресурсы которых по сравнению с обозримыми энергетическими 
потребностями человечества практически неограниченны, несмотря 
на повышенные затраты, представляется вполне оправданной.

Как обеспечить энергетическую безопасность стран и регионов, 
сильно зависящих от импорта энергоресурсов? Эта проблема стоит 
еще более остро и актуально, чем предыдущая. Мир довольно 
жестко поделен на страны экспортеры и импортеры энергоресурсов. 
Месторождения органических топлив и урана по миру распределены 
крайне «несправедливо», что вызывает экономические и политические 
кризисы и создает напряженность в мире. ВИЭ распределены по 
странам мира более или менее равномерно и доступны в том или ином 
виде и количестве в любой географической точке, что обусловливает 
их дополнительную привлекательность.

Как обеспечить экологическую безопасность? Масштабы 
современной энергетики пока еще малы в рамках природного 
энергетического баланса: потребление энергии человечеством 
составляет всего около 2/10000 суммарного поступления энергии 
солнечного излучения на поверхность Земли. Вместе с тем, в 
сравнении с энергией, идущей на процессы фотосинтеза (около 
40 ТВт), мировая энергетика соизмерима и, по оценкам, достигает 
около 20 % от нее, что указывает на принципиальную возможность 
заметного глобального влияния энергетики на биосферу. Энергетика 
ответственна примерно за 50 % всех вредных антропогенных 
выбросов в окружающую среду, в том числе парниковых газов. Не 

вызывает сомнений, что ВИЭ более экологически безопасны, чем 
традиционные источники.

Немаловажными аргументами в пользу развития ВИЭ являются 
также:

забота о будущих поколениях: энергетика - крайне инерционная 
сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий 
занимает десятки лет, необходима диверсификация первичных 
источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;

Многие технологии энергетического использования ВИЭ уже 
подтвердили свою состоятельность и за последнее десятилетие 
продемонстрировали существенное улучшение технико-
экономических показателей. Удельные капитальные затраты на 
создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими 
энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных 
энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в 
некоторых регионах и практических приложениях стало вполне 
конкурентоспособным.
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Павлодар 52°18'  солтүстік ендікте орналасқан, оңтүстік 
шекарасының координаттары – 49°55', солтүстік – 54°27'. Күн 
радиацияның потенциалы жеткілікті және Германия, Голландия, 
Швеции, Дания(600–800 Вт) сияқты елдердің потенциалынан 
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1,5–2 есе асады және Казгидрометтің Павлодар филиалындағы 
мәліметтері бойынша, ИнЕУ ЭЖК лабораториясының мәліметтері 
мен статистикалық мәліметтерге [34–35] сәйкес жылына  
1300–1800 Вт сағ/м2 жыл (кесте 2.1) құрайды. Континентальды 
климатпен байланысты жылдағы күн сәулелерінің жалпы ұзақтығы 
2200–3000 сағат құрайды  [20–23, 31, 34, 35] және кесте 2.2–2.3.

Кесте 1 – Қазақстанның солтүстік аймақтары бойынша күн 
энергиясының таралуы (кВт∙сағ/м2·жыл)

Астана Петро-
павл

Қара-
ганды

Екі-
бастұз Семей Павлодар Көкшетау Өскемен

Қаң 28,5 25,4 35,7 30,4 36 32,9 25,4 29,1

Ақп 54,8 49 58,9 52,2 57,7 54,2 49 49,3

Нау 102,9 97,3 103,5 95,2 102,3 95,5 97,3 95,2

Сәу 137,4 135,9 138,6 139,8 129,6 143,1 135,9 131,4

Мам 186 177,3 184,6 185,4 167,7 186 177,3 179,8

Мау 199,8 196,5 198,6 198,3 189,3 195,9 196,5 192,9

Шіл 191,6 184,4 189,4 185,4 180,1 182,9 184,5 185,7

Там 159,3 146,6 164,6 159 161,2 162,1 146,6 157,5

Қыр 113,7 103,2 119,4 111 118,2 117,6 103,2 109,5

Қаз 67 60,1 71,3 67,3 72,8 71 60,1 61,7

Қар 35,1 30,9 39,9 34,8 38,7 37,2 30,9 33,6

Жел 24,5 20,8 30,7 24,8 31,3 28,2 20,8 23,9

Барл 1300,6 1227,4 1335,2 1283,6 1284,9 1306,6 1227,5 1249,6

Павлодар облысы территориясының теоретикалық күн 
потенциалы 160 триллион кВт∙сағ құрайды [34–35].

КЭС құрылысы жылдағы күн түсу ұзақтығы 2000 мәнінен аз 
болмаса және оның түсу қарқындылығы  600-800 Вт/м2 [34–35] төмен 
болмаса ғана тиімді. Осылай, Лос-Анджелес қаласынан оңтүстікке 
қарай 34°03′ қуаты 80 МВт КЭС тұрғызылды,  құрылысқа кеткен 
шығындар аз уақытта өз-өзін ақтады. Онда өндірілетін электрлік 
энергия АЭС өндірілетін энергияға қарағанда 3 есе арзан [34–37]. 
Жамбыл облысында бірнеше күн станциялар сәтті жұмыс істеп 
жатыр, мысалы, «Отар» КЭС-ның жобалық қуаты 7 МВт құрайды. 

Күндік панельдерді қолдану бірнеше факторлармен шартталған:
1 Жоғары сенімділік үйкелетін жылжымалы бөлшектердің 

жоқтығы және ұзақмерзімді материалды – кремнийді қолдану 

арқасында, қол жетіледі, фото панельдің қызмет ету мерзімі  25-30 
жыл. Олай ақауларсыз жұмыс жасайды және техникалық қызмет 
көрсетуді талап етпейді деп айтуға болады. 

2 кестеде Павлодар облысы бойынша автордан алынған 
инсоляция бойынша мезгілдік мәліметтер көрсетілген.

Кесте 2 – Мезгілдер бойынша күн сәулесіз түрлі ендіктерде күндер 
саны

Жердің ендігі,° Жазғы айлар Күздік және көктемдік Қысқы айлар
30° 2...4 3...4 4...6
35° 2...4 3...4 4...6
40° 2...4 4...6 6...10
45° 2...4 4...6 6...10
50° 2...4 6...8 10...15
55° 2...4 6...8 10...15
60° 3...5 8...12 15...25
65° 3...5 8...12 15...25
70° 3...5 10...14 20...35
75° 3...5 10...14 20...35

Кесте 3 – Мезгілдер бойынша Павлодардағы инсоляция бойынша 
мәліметтер

Қысқы 
айлар

Көктем 
айлары

Жазғы 
айлар

Күзгі 
айлар

Мезгілдегі күндер саны 90 күн  92 күн 92 күн  91 күн
Сәуле түсіретін күннің ұзақтығы, сағ 9 12 15 12

Мезгіл ішіндегі сәуле түсіретін 
күндердің ұзақтығы, сағат

810 1104 1380 1104
4398

Мезгілде күн сәуле түсірмейтін күндер 
ұзақтығы 36 күн  21 күн 9 күн  21 күн

Жарық күн, сағ 9 12 15 12

Мезгілдегі күн сәуле түсірмейтін 
күндер ұзақтығы, сағат

324 252 135 252
1963

Жылдағы күн сағаттар саны 
(жаңбырлы) 2435

Жылдағы күн сағаттар саны (құрғақ) ≥ 3000

Күн фото түрлендіргіштер негізінде күннің сәуле түсірудің 
сандық сипаттамасын анықтау үшін ИнЕУ-дің жаңартылатын энергия 
көздерінің зертханасында 2006 жылдан бастап күн радиациясының 
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өлшеулері жүргізіліп келеді. 1 суретте 2011–2014 жылдар бойындағы 
күн радиациясы таралуының тәжірибелік мәліметтері келтірілген. 

Суретте топологиямен тәулік уақытына (ось ординат) және 
айға тәуелді (ось абсцисс) күн қуаттың таралуы көрсетілген, ал 
түр сызықтардың тығыздығы келтірілген шкалаға сәйкес Вт/м2  

шамасымен келтірілген. Таралу мәліметтері айлар мен тәулік уақыты 
бойынша күн радиацияның орташа мәні бойынша құрастырылған. 
Келтірілген суреттерден  күн қуаты уақыт бойынша біркелкі емес 
екенін, яғни тәулік уақыты мен айға тәуелді екенін көруге болады.

Сурет 1 – Күн радиациясының таралуының 
тәжірибелік мәліметтері: 

а) 2011 ж.; б) 2012 ж.; в) 2013 ж.; г) 2014 ж.

Павлодар қаласында 5 жыл ішінде өткізілген сынаулар орташа 
күніне  бір шаршы метрге 3273 Вт∙сағ сәуле түскенін көрсетті, бұл 
Павлодар облысының ендігі үшін күн сәуле белсінділігі мәліметтері 
бойынша 1,1 есе жоғары [38–40]. 2 суретте өткізілген зерттеулердің 
жылдар бойынша орташа тәуліктік күн қуаттың таралуы көрсетілді.

Сурет 2 – Өткізілген зерттеулердің жылдар бойынша  
орташа тәуліктік күн  қуатының таралуы

3 суретте тәулік уақытына байланысты 5 жыл бойы күн 
радиациясының орташаланған тәуелділігі келтірілген. Кесте 
бойынша күн белсенділігі 14 сағатқа келетінін көруге болады. 
КБ тиімді қолданудың жағымды уақыты – 10–19 сағатқа дейін. 
Уақыттың осы аралығында келтірілген тәуелділіктің жартылай 
ендігіне сәйкес келеді, және тұрақсыз болады. 

Сурет 3– Уақыт тәулігіне байланысты қысқа тұйықталу тогының 
және түсетін күн сәулеленудің орташа жылдық тәуелділігі
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4 суретте жарық күннің айлар бойынша ұзақтылықтың  

тәуелділік кестесі көрсетілген, сондай-ақ тәулік ішінде күн 
сәулелену қарқындылығың таралу ендігімен анықталатын жарық 
күн көрсетілген.Желтоқсан және қаңтар айларында КБ жұмысы 
үшін оңтайлы уақыт 4 сағат, ал шілде айында ~11 сағат.

Пираннометр таңертең және кешке тіркейтін күн сәулесі 
энергиясының мөлшері КБ тіркейтін мөлшерден артық (3 суретті 
қара). Ал бұл КБ-сы қозғалмастан орнатылған және пиранометрге 
қарағанда бағыттау диаграммасы нашарлау болу себебінен. КБ 
бағыттау диаграммасы күн батареясының тұрақтанған жағдайында 
жүктеме тогы, күннің жағдайы 40о өзгергенде, 5–10 % артық емес 
өзгереді. Осылай күн көзіне КБ бағыттау жүйесі күні бойы қуат 
жинауын 10–20 % жоғарылатуға, ал жеке айларында (мамыр, 
маусым, шілде) 30 % дейін.

Сурет 4 – Айлар бойынша жарық күннің ұзақтығына 
тәуелділік кестесі 

Жоғарыда көрсетілген суреттерден күн шуақ шашудың 
максимумы кезінде айлар бойынша күн шуағының қуатының 
таралуын көруге болады (14 сағат) сурет 5. Осы таралудан КБ 
тиімді жұмысының айларын белгілеуге болады: наурыз-қыркүйек. 
Басқа айларда атмосферадан күн сәулеленудің азаюы салдарынан 
КБ жазғы айларымен салыстырғанда 4–5 есе төмендейді.

Сурет 5 – Табиғи жағдайларда күн батареясының  
жұмыс тиімділігі

Табиғи жағдайларда КБ жұмыс жасау үшін маңызды факторлар: 
күн радиациясы, температура және ылғалдылық [41, 42].

6 суретте күн сәулесі қарқындылығына қысқа тұйықталу 
тогының тәуелділігі келтірілген. 

Осы батарея үшін қысқа тұйықталу тогы мен ВАС біле тұра, 
КБ ПӘК бағалауға болады. Есептелген ПӘК ~13 % зертханалық 
жағдайларда өлшенген КБ ПӘК сәйкес (Рсәу = 1000 Вт/м2, Т = 
25 °С). Осы мәліметтер мен күн сәулесінің белсенділігі бойынша 
мәліметтерді қолдана (2–5 суреттер), табиғи жағдайларда КБ 
тиімділігін бағалаймыз. 1 жылда 1 м2 жер беті үшін күн энергияның 
(орташа 5 жылда) 1165 кВт•сағ келеді, ал ПӘК =13 %  ауданы  0,18 м2 
МС-14–10 батареясы  жылына орташа алғанда 28 кВт • сағ өндіреді. 
Көрсетілген мәліметтерді сәйкесінше қолданып, тәулік уақыты 
мен жылдың кез келген мезгілі үшін КБ өндіретін қуатты есептей 
аламыз. Бұл КБ қоректенетін түрлі автономды құрылғыларды 
жобалауға мүмкіндік береді [40, 42].

7 суретте сәулеленудің (күн радиациясы) түрлі деңгейлерінде 
КБ жүктемесінде температурадан кернеуге тәуелділігі көрсетілген.
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Сурет 6 – Күн сәулеленудің қарқындылығынан  
қысқа тұйықталу тогының тәуелділігі

 
Сурет 7 – Күн батареясындағы жүктеме кернеуінің күн 

радиациясының түрлі деңгейдегі температурасынан тәуелділігі

Сәулеленудің кішкентай деңгейлері кезінде (100–200 Вт/м2) 
қисық сызықты бүгу бұрышы оң таңбалы, ал күн сәулеленудің 
жоғары қарқындылығы кезінде – теріс таңбалы.  Қарқындылық  
100–200 Вт/м2 болғанда жүктемеде ағатын ток ҚТ болады.  
ҚТ тогының температуралық тәуелділігі белгілі 2•10-5 А/град•см2 
[43–44].

Қарқындылықтың әрі қарай жоғарылауы кезінде жұмыс 
нүктесі ВАС бойынша бос жүріс кернеуіне қарай ығысады, оның 
кері таңбалы температуралық коэффициенті бар: – 2,4 мВ/град [45]. 
Яғни қысқы уақытта КБ қуатының азаюы бос жүріс кернеуінің 
жоғарылауымен қарымталады.

КБ төмен температураларда да жоғары температураларда 
ақаусыз тиімді жұмыс жасайтынын сынаулар көрсетті. Сыналған 
температуралардың диапазоны минус 39,5 тан +35 °С-қа дейін.

8 суретте КБ жүктемесіндегі кернеудің ауаның ылғалдылығы 
тәуелділік көрсетілді. Ылғалдылық ұлғайған сайын күн батареяның 
жүктемесіне берілетін қуат азайып тұрғанын көруге болады. Бұның 
себебі, су булары көрінетін аралықта сәулеленуді тиімді жұтып 
алуында.

Сурет 8 – КБ жүктемесіндегі кернеу тәуелділігі

Павлодар қаласындағы өткізілгенметеорологиялық 
жағдайлардың талдауы негізінде және күн белсенділігімен күн 
батареясы өндіретін қуат арасындағы корреляциялаудан кейін оның 
жұмысын басқа да аймақтарда, атмосфералық жағдайларды есепке 
ала, болжамдауға болады. 
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9 суретте күні бойы түрлі уақытта өлшенген ВАС көруге 

болады.
 

Сурет 9 – Күн бойы түрлі уақытта өлшенген ВАС

Қысқа тұйықталу тогы жарықтандырудан тәуелді болған.  
Таңғы сағат 9-да Iқт= 9 А, сағат 15.30-да Iқт = 14А және сағат  
18.00-да I қт = 12,5 А. Бос жүріс кернеуі жарықтандыру азайғанда 
сәл төмендей бастады. Түсіп жатқан күннің қуатына, температурада, 
тәулік уақытына ВАС тәуелділігі МС-14–10 базалық күн модульдің 
табиғи сынаулары нәтижелерімен корреляцияланатынын көрсетті.  
Осылай, осы тарауда келтірілген  сынаулар қорытындылары 
жеке модульдерге де, олардың негізінде жасалған күн электрлік 
станциялар үшін де жарамды.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 С.Б. Сейтказин, А.Б. Кайдар, Б.К. Шапкенов, М.С. 

Бектурсунова. Жел-күн электрлік станциялар. Павлодар: Кереку 
баспасы, 2019. – 172 б.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ  
БРИКЕТОВ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

ҚАҚАБАЙ Ә. Б., ӘЛІМХАН Б. Б.,  
КУРУМБАЕВА М. А., БЕКМАҒАМБЕТ Ә. А. 

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар 
КАРМАНОВ А. Е.

доктор PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Брикетирование различных материалов находит всё большее 
применение в различных отраслях. Так, например, в металлургии 
брикетирование металлических стружек позволяет получить 
продукт, который можно вторично использовать для переплавки; 
топливные брикеты, имея высокую плотность и незначительный 
объём, дают значительное количество теплоты при горении.

Таким образом, можно сформулировать основные задачи 
брикетирования:

– создать продукт из исходного сырья со значительно 
большей плотностью и меньшим объёмом. Эта задача встаёт 
вследствие экономии денежных средств при транспортировке 
(и хранении) меньших объёмов, а также возможности 
использования готовых брикетов в технологических процессах 
(при низкой плотности возможен вынос сырья из установки и 
невозможность его использования в технологическом процессе). 
Брикетирование позволяет в 4–8 раз повысить эффективность 
использования транспортных емкостей при перевозке отходов, что 
обеспечено уплотнением в 6–12 раз опилок и стружки – отходов 
деревообработки [1].

Для топливных брикетов высокая плотность равнозначна 
высокой калорийности единицы объёма вещества, что положительно 
сказывается, как на процессе горения, так и на процессе 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования;

– получить брикет с прочностью, достаточной для 
транспортировки до места использования без нарушения 
целостности. Потери сырья в виде мелочи при транспортировке и 
перегрузке составляют значительные цифры. Так, согласно [2], при 
перевозке каменного угля в полувагонах на расстояние свыше 1500 км  
норма естественной убыли массы составляет 1 %, а если к этому 
добавитьнормы естественной убыли массы на каждую перевалку 
в размере 1 %, или на перегрузку из вагона в вагон – 0,8 %, то мы 
увидим значительные цифры, которые можно значительно снизить 
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используя для транспортировки угольной мелочи топливные 
брикеты в упаковках;

– затратить на процесс брикетирования как можно меньше 
энергии (или связующего вещества). Получить брикеты можно 
практически из любого вещества, но при этом, можно затратить 
такое количество энергии (или связующего вещества), что это будет 
нерентабельно. Таким образом, для технологии брикетирования 
конкретного сырья необходимо подобрать оптимальное соотношение: 
качество – затраченная энергия (расход связующего). По затратам 
на процесс брикетирования можно судить о возможности 
промышленного производства брикетов из данного сырья.

Рассмотрим брикетирование листвы и цихлохены. 
Брикетирование несомненно, является эффективным способом 
утилизации этих органических веществ. Данный способ позволит 
решить целый ряд проблем, таких как:

– утилизация листвы и циклахены занесенной в чёрную 
книгу опасных и карантинных растений. Она является очень 
активным и устойчивым растением, производит много семян и 
способна агрессивно внедряться в биоценозы, реально угрожая 
местным видам степной и луговой растительности [3], вывозимой 
с городской территории. Проблема с вывозкой на свалки отпадет 
за ненадобностью;

– производство данного вида топлива, будет гораздо 
экономичнее в финансовом плане. Так как сырьем служит ресурс, 
который уже не представляет ценности в других сферах потребления.

Нужно не забывать, что топливо не должно быть токсичным. 
Иначе, его использование сократит срок износа оборудование, или 
сделает процесс эксплуатации котельного оборудования затратным 
и опасным.

Поэтому топливо с малым количеством выброса вредных 
веществ послужит вкладом в улучшение экологической ситуации. 

Большую роль при этом играют особенности производства 
данных брикетов, к примеру, давление прессования брикетов. 
Диапазон давления ограничивается такими условиями как, 
минимальное давление должно обеспечивать необходимую 
плотность брикета. Что способствует устойчивости брикета 
к механическим воздействиям при сортировке, упаковке, 
транспортировке и хранению данного топлива. В рассмотренных 
патентах, где описывается получение топливных брикетов из 
опавшей листвы, давление в среднем составляем 30 МПа [4].

Другим способом получение прочного брикета является добавка 
связующего вещества при брикетировании, что может значительно 
влиять на дороговизну и теплофизические свойства производимого 
топлива. При этом подготовка и добавление связующего элемента 
может  усложнить процесс производства. Так, компания «BioFuels 
International», которая занимается тем, что перерабатывает опавшие 
листья в поленья (Leaf Log), ежегодно перерабатывает 16 тысяч 
тонн осенних листьев. Каждое полено весит около килограмма, 
а в длину имеет 28 сантиметров [5]. Преимущество поленьев из 
листьев перед обычными дровами заключается в том, что они легко 
поджигаются и для этого не надо использовать ничего для растопки. 
Тесты показали, что килограмм поленьев «Leaf Log» выделяет 
27,8 МДж энергии, то есть его теплота сгорания аналогична углю 
высокого качества и выше чем у обычных деревянных поленьев, 
к тому же одно полено Leaf Log горит на протяжении 2–3 часов, 
а это в три раза дольше, чем дерево такого же размера и веса. На 
завершающем этапе изготовления в массу для полена добавляют 
воск, который скрепляет полено, не давая ему рассыпаться, и служит 
дополнительным горючим, причем они на 30 % состоят из воска.

На основании теоретических сведений о процессе 
брикетирования, местных условий (исходных материалов, их 
доступности и др.), а также дальнейшего использования брикетов 
в энергетических целях авторами были разработаны следующие 
составы и способы получения брикетов:

1 Брикет из органических отходов без дополнительного 
связующего вещества с получением экологически чистой золы 
(без минеральных составляющих), которую можно использовать в 
качестве удобрения. Состав брикета: опавшие листья и цихлохена. 
Листья содержит лигнин, который выступает в качестве связующего 
вещества при получении брикетов из органических отходов. 
Пример. Опавшие листья с деревьев лиственных пород собирают 
любым доступным способом. Затем листья просушивают на 
открытом воздухе (под навесом) в течение 10 суток. Собранную 
цихлохену и высушенные листья измельчают до размера не более 
трёх миллиметров. Затем производят смешивание измельченной 
цихлохены и опавших листьев до получения однородной массы. 

После этого производят прессование полученной массы на 
любом прессе при давлении не менее 15 МПа (рисунок 1). 

Предлагаемый топливный брикет из органических отходов 
позволяет получать тепловую энергию и экологически чистую 
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золу (без минеральных составляющих) при сжигании брикетов из 
органических отходов.

В данном случае имеется доступное, дешевое сырьё (а опавшие 
листья из категории отходов) используемое без связующего вещества 
и без затрат энергии на сушку как в процессе брикетирования, так и 
последующей сушке готовых брикетов. На данные разработки был 
получен инновационный патент РК [6].

2 Топливный брикет из органических отходов и способ его 
получения при снижении затрат теплоты в процессах брикетирования 
и сушки с составом без дополнительного связующего вещества.

Техническим результатом является упрощение состава 
топливного брикета и снижение затрат теплоты при его изготовлении.

Рисунок 1 – Брикетирования измельченной листвы

Форма и размеры топливных брикетов из органических 
отходов определяются размерами штемпеля пресса, на котором 
они брикетируются, и размерами установок, для сжигания в 
которых они предназначены. Сушат полученные топливные 
брикеты из органических отходов в помещении до воздушно-сухого 
состояния. Состав полученного топливного брикета из органических  
отходов, мас. %:

– опавшие листья от 40 до 60 %;
– цихлохена от 60 до 40 %.

Зольность полученных топливных брикетов из органических 
отходов 3,5 %; плотность 600 кг/м3; механическая прочность 
(испытание сбрасыванием, применяемое для угольных брикетов) 87 %.

В целом задача производства эффективного и экологичного 
топлива из возобновляемых и неиспользуемых отходов является 
весьма благородной и благодарной, решая проблемы утилизации 
практически бесполезных, а зачастую и вредных отходов, дает 
потребителям дополнительный источник эффективного топлива, 
является предметом выгодного бизнеса производителей, давая им 
дополнительный хороший источник прибыли.
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5.2 Автоматтандыру мен телекоммуникациялардың дамуы

5.2 Развитие автоматизации и телекоммуникации

GLOBALSTAR ЖЕРСЕРІКТІК БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІ

ӘБДІБЕК Н. С.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТИТОВҰЛЫ Б.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОРАЗОВА Г. О.
аға оқытушы, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Қазіргі ғылыми-техникалық прогрестің дамуы ақпаратты 
таратудағы, өңдеудегі, түрлендірудегі, қорғаудағы және қолданудағы 
күрделі шапшаң өзгерістермен байланысты. Бұл өз кезегінде 
қоғамның жан-жақты өміріне айтарлықтай әсер етеді. Мұндай 
даму радиотехника, радиоэлектроника және байланыс теориясы, 
радиобайланыстық жүйелер сияқты ғылым салаларының жетістіктері 
нәтижесінде мүмкін болды.Бүкіл әлемдік электрбайланыс 
желісінің өрістеу тенденциясы адамзат қоғамының дамуының 
индустриялық фазадан ақпараттыққа өтуімен байланысты және 
телекоммуникациялық желілердің интеграциясымен және 
конвергенциясымен сипатталады. Байланыстық және ақпараттық 
технологиялардың бірігуі орын алды, бұл өз кезегінде абоненттерге 
ұсынылатын қызмет түрлерінің әмбебаптығы бар желілер құрылымы 
мен байланыс жүйелерінің бір-бірімен бірігуіне және өзара араласып 
кетуіне жағдай тудырды. Байланыс технологияларының дамуы 
ақпараттың үлкен көлемдерін жоғарғы жылдамдықпен және 
сенімділікпен таратуға арналған жаһанданған желілерді құруға 
алып келді. Осының салдарынан байланыс жүйелері арасындағы 
халықаралық телекоммуникациялық трафиктің қайта таратылып 
үлестірілуі болды. Глобалды және регионалды байланыс желілерін 
іске асырудың негізгі әдісі ретінде оптоталшықтық байланыс жолдары 
мен жерсеріктік байланыс жүйелерін қолдану болып табылады.

Globalstar спутниктік ЖБЖ жалпы сипаттамалары. Globalstar 
жүйесі келесі сегменттерден тұрады: 

– ғарыштық сегмент;
– абоненттер сегмент;
– жергілікті сегмент;
– құрлықтық желілер сегмент.

Жүйе полярлық областан басқа Жер бетінің орналасқан барлық 
нүктеде байланысты қамтамасыз етуі мүкін. Спутниктік орбиталар 
оңтүстік ендікте 70° және солтүстік ендікте 70° аралығында 
орналасқан аймақта байланыстың максималды рұқсатын 
қамтамасыз ететін түрде оңтайлатылған. Көрсетілітін қызмет оданда 
жоғар ендікте қолданылу мүмкін, бірақ та аздаған ықтималдылықта.

Ғарыштық сегмент төменгі жерге жақын биіктіктігі 1410 км  
орбитада орналасқан 48 спутниктардан тұрады. Төмегі орбиталар 
ұялы телефоннық қуатымен салыстырғанда протативті 
терминалдардың қуаттары төмен деңгейде рұқсат етіледі. 
Спутниктер әрбір орбитада бір-бірінен 6 бірдей қашықтық бойынша 
8 орбиталық жазықтыта орналасады. Спутинктің орбитада айналу 
периоды 114 минутты құрайды. . Осы жерсеріктерінің аз дегенде 
төртеуі бір мезгілде Қазақстанды толық қамтып, оның аумағына 
қызмет көрсетеді. Қазақстан территориясындағы  Globalstar 
эксклюзивті операторы Paladin Telecom компаниясы болып отыр. 
Төменгі орбиталардағы аппаратура ұялы телефондардың қуатымен 
салыстырғанда портативті терминалдардың төменгі деңгейіндегі 
қуатымен жұмыс істей алады. Жасанды жерсерігінің қызмет ету 
мерзімі үлкен – 7,5 жыл.

Терминалды орбиталар әрбір орбитада 10-нан 15 минут бір 
спутникпен қызмет көрсетуі мүмкін. Бір спутиниктің сәулелерінің 
арасында және спутниктер арасында оңай тарату процессі 
қолданушылардың байланысын үзбей орындайды. Орбиталқы 
жазықтықтардың иілу бұрышы 52° құрайды. Жабу аймағы 
қолданушылардың терминалы көру аймағының біркелкі ендігін 
үшін кем дегенде екі спутиктер болумен оңтайланады.  

Globalstar спутникі жиілікті ауыстыру бар сигналдардың 
белсенді ретрансляторы болып табылады. Түзу бағытты ол 
Globalstar жүйесінің бөлігі болып табылмайтын құрлықтық 
желілердің шлюзы арнайы спутниктік антенналардың жергілікті 
сәлулелерімен сәлелендіреді. Осы шлюздар құрлықтық желілермен 
қолданбалы терминал байланысын қаматамасыз етіледі.

Жергілікті сегменттерге келесі элементтер кіреді.
SOCC (Satellite Operations Control Center) – спутниктік 

операциялардың басқару орталығы; Globalstar жүйесінің 
функциялау процессінде орталық ғарыштық аппарттардың (ҒА) 
орбитасында біржола жою мен іске қосуды қамтамасыз етеді және 
спутниктермен орбиталық операциялары мен GOCC орталық 
жұмысын координациялауды жүзеге асыырады.
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GOCC (Ground Operations Control Center) – жердегі 

операцияларды басқару орталығы; GOCC сыртқы естесақтау 
құралдары мен жылдамқозғалатын компьютерлерде мәліметтер 
базасына қызметкерлер жүгінетін ауыстырылған ауыстырылмаған 
жұмыс орындары және административтік қызметкерді 
ұйымдастырады.

GW (Globalstar Gateway ) – Globalstar жүйесінің ұштасу (шлюз) 
станциялары; Globalstar жүйесінің ұштасу (шлюз) станциялары 
Globalstar жүйесінің абонентінен немесе абонентіне қосылуды 
орнататудағы ұсынысты қабылдайды.

GDN (Globalstar Data Network) – жержегі сегментерді өзара 
элементтері арасында қостын Globalstar жүйесінің таратудың 
ғаламдық желісі.

LAN (Local Area Network) – байланытың локалды желісі ;  
GOCC орталығының негізгі ұйымдастырылған құпылымын 
құрады және олардың негізгі бөліктерін біріктіреді және SOCC 
орталығына жақын орналасқан жерлерді қамтиды. LAN желіде 
GDN мәліметтерді таратуға шығалады.

SPCC (Service Provider Control Center) –қызмет көрсетуді басқару 
орталығы; бір ұштасқан станцияға 16 дейінгі SPCC қосылуы мүмкін.

CDA (Call Detail Access) – абоненттер арасындағы болған 
қосылыстар жайлы мәліметерін есептегендегі сөйлесуді қаматмасыз 
ету параметрлеріне рұқсат аппараты.

TCU (Telemetry and Control Unit) – ұштасқан станцияда 
орнатылуы мүмкін басқару мен телемериялар құрылғысы. Ол ҒА 
орбиталды параметрлерін бағалау үшін және қозғалыстарды түзету 
үшін басқару командасын оларға таратуға арналған.

Globalstar желісінің радиотехника алатын орны және қызметі. 
Globalstar жерсеріктік желісі басқа спутниктік желілерімен 

салыстырғанда төмен орналасқан. Бұл дегеніміз абоненттерге 
сигналдарды жылдам  жеткізу мен сигнал жеткізу кезіндегі 
бөгеуілдерден біршама құтылуға мүмкіндік береді. Және де желінің 
құрылымдық сұлбасы төмендегі 1-суретте көрсетілген.

Таратудың тура бағытында ол түйіндестіру станциясынан  
С диапазонында (5090 МГц-тен 5250 МГц-ке дейін) сигналдарды 
қабылдауды жүзеге асырады, оларды сәйкесті S диапазон 
сәулеленуіне (жиілік жолағы 2483,5 МГц-тен 2500 МГц-ке 
дейін) тасымалдануы болады және осы диапазонда кеңістікте 
алшақтатылған 16 сәулемен абоненттерге таратылады. Кері бағытта 
қабылдап тарату абоненттік құрылғылардан L (жиілік жолағы 

1610 МГц-тен 1626,5 МГц-ке дейін) диапазонында кеңістікте 
алшақтатылған 16 сәулемен ол сигналдарды қабылдауды жүзеге 
асырып, оларды S (жолақ 6875.95 МГц-тен 7052,9 МГц-ке дейін) 
диапазонына тасымалдап және осы диапазонда түйіндестіру 
станциясына (GW) қарай осы сигналдарды сәулелендіріп жібереді.

Сурет 1 – Globalstar желісінің құрылымдық сұлбасы

Құрлық желілеріне шлюздер Globalstar жүйесінің бөлігі 
болып табылмайды, жерсеріктік антенналардың арнайы жерүстілік 
сәулелермен сәулелендіріледі. Бұл шлюздер пайдаланушылар 
терминалын құрлықтық желімен байланыспен қамтамасыз етеді.  
Globalstar жүйесінің түйіндестіру станциясы (шлюз) Globalstar 
жүйесінің абонентінен немесе оның абонентіне қосуды орнату үшін 
тапсырыс қабылдайды және оның орындалуын қамтамасыз етеді.

Ғарыштық байланыс – жер беті қабылдау тарату станциялары мен 
ғарыштық аппарат арасында немесе жер бетіндегі екі станция арасында 
ғарыштық аппарат және жердің жасанды серігі арқылы орнатылатын 
немесе ғарыштық екі аппарат арасында орнатылатын байланыс. 
Жер серіктері мен жер беті станциялары арасында 1 ГГц – 10 ГГц 
жиіліктер диапазонында жерсеріктік байланыс жүйесі қалыптасқан. 
Байланыстың жер бетіндегі жабдықтарыныц қуатты (ондаған кВт) 
радиотаратқыштардан, тиімділік алаңы өте үлкен қабылдағыштардан 
және шуылы аз қабылдағыштардан тұрады. Энергия көзі ретінде күн 
батареясы немесе радиоизотоптық термогенераторлар қолданылады. 
Ғарыштық байланыс жүйесі ақпараттар (телеметриялық, өлшемдік, 
телеграфтық деректер), командалық сигналдар, тарату жөне 
траекториялық өлшемдер жүргізу үшін пайдаланылады. Сонымен 
қатар бұл жүйе арқылы теледидар бағдарламалары таратылады, 
кемелермен және ұшақтармен байланыс орнатылады.
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Globalstar жерсеріктік желісі біздің елімізде қолдасқа ие болған 

жерсеріктерімен салыстырғанда басқа спутниктік желілерінен 
төмен орналасқан. Бұл дегеніміз абоненттерге сигналдарды жылдам  
жеткізу мен сигнал жеткізу кезіндегі бөгеуілдерден біршама 
құтылуға мүмкіндік береді, сондықтан осы Globalstar жерсеріктік 
желісі өзектілігіне қарай қарастырылды.
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Өлшеу жүйесінде (ӨЖ) бұл кеңістікке тән бір немесе 
бірнеше физикалық шамаларды өлшеу үшін функционалды 
түрде біріктірілген шаралар, өлшеу құралдары, өлшеуіштер, 
компьютерлер және басқарылатын кеңістіктің әртүрлі нүктелерінде 
орналасқан басқа техникалық құралдармен түсініледі. ӨЖ жұмысын 
ұйымдастыру кезінде сыртқы сигналдық-шу ортасындағы және 
жеке ішкі күйдегі өзгерістерге бейімделу қиынға соғады. Жұмыс 
істеу принципіне, сонымен қатар ӨЖ өлшеу және ақпарат, өлшеу 
және бақылау, өлшеу және бақылау болып табылатындығына 
қарамастан, сигналдық-шу жағдайының өзгеруі объективті 
себептерден туындайды: табиғи араласудың әсері; бақыланатын 
кеңістіктің уақытының және өлшенген физикалық шамалардың 
өзгеруі;  өлшеу құралдарының өзара араласуы. 

ӨЖ ішкі күйінің өзгергіштігі кем дегенде екі жағдаймен 
байланысты. Біріншісі – құрылғыларды бір уақытта немесе 
бір-біріне сәйкес келмейтін уақыт аралықтарында әртүрлі 
функцияларды орындайтын бір жүйеге біріктіру қажеттілігі. 
Мысалы, радиотехника жүйелерінде (локация, навигация, 
байланыс) ӨЖ өлшенген сигналды іздейтін, анықтайтын, талдайтын 
және қадағалайтын, түбегейлі әртүрлі жұмыс режимдерін іске 
асыратын құрылғыларды біріктіреді. Екінші – әр түрлі ақаулар 

(сәтсіздіктер). Ақаулар бірнеше себептерден туындауы мүмкін, 
мысалы, тозу, температура режимінің өзгеруі және басқалары. 
ӨЖ сипаттамаларының күрт өзгеруіне әкелетін ақаулар өте оңай 
анықталады және оларды жұмыс барысында ескеруге болады. 
Біртіндеп өзгеруге әкелетін ақауларды анықтау қиын және өлшеу 
нәтижелерінің айтарлықтай бұрмалануына әкеледі.

Әр түрлі қолайсыз факторларды ескеру кездейсоқ секіріс 
тәрізді құрылымы бар жүйелер класында ӨЖ синтездеу кезінде 
мүмкін болады. Мұндай жүйелер деп уақыттың дискретті сәттерінде 
байқалатын және басқарылатын стохастикалық динамикалық 
жүйелер түсініледі, олардың құрылымы уақыттың кездейсоқ 
сәттерінде бір-бірін ауыстыратын ықтимал күйлердің соңғы саны 
болады [1]. Сонымен қатар,  ӨЖ-да параметрлердің секіруін жүйенің 
элементтері арасындағы байланыс өзгермейді, ал параметрдің әрбір 
мәніне құрылымның өзінің жай-күйіне сәйкес келетін құрылымның 
секіріс тәрізді өзгеруінің жеке жағдайы ретінде қарастыруға болады. 
Кездейсоқ құрылымы бар ӨЖ  құрылымының номерімен 
және  векторымен сипаттауға ыңғайлы. ӨЖ алгоритмдік 
қамтамасыз ету цифрлық есептеу техникасына бағдарланғанын 
ескере отырып,  векторы дискретті кездейсоқ үздіксіз мәнді 
тізбектілікпен, дискретті тізбекпен немесе дискретті процесс болуы 
мүмкін [2];  – дискретті тізбектілік нөмірі –  соңғы санақ 
жиынында мәндерді қабылдайтын тізбек. Кездейсоқ секірулері бар 
бақылау типті ӨЖ құрылымы суретте датчиктерді қосу схемасы 
түрінде көрсетілген. Кездейсоқ құрылымы бар динамикалық 
дискретті емес стохастикалық жүйе ретінде ӨЖ-нің жұмыс істеуінің 
математикалық моделі теңдеулер жүйесі түрінде ұсынылуы мүмкін:

                   (1)

                           (2)

                (3)

мұндағы,  – өтпелі күй матрицасы;  –  
векторының компоненттері-функциялары бар берілген матрицалар; 

 – зерттелетін объектіге қатысты бақыланатын кеңістіктегі 
ӨЖ жағдайын басқару векторы;  – s құрылымындағы 
өлшеу шарттарын анықтайтын  және  параметрлеріне 
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байланысты детерминирленген матрица; s – ӨЖ құрылымының 
нөміріне сәйкес келетін индекс;  – берілген матрица;  – 
cәйкесінше  және  корреляциялық 
функциялардың матрицалары бар тәуелсіз орталандырылған 
дискретті гаусстық ақ шулардың векторлары;  – Кронекердің 
функциясы. Теңдеу (3) s-ші құрылымдағы өлшеу шарттарын 
сипаттайды:  – өлшенетін параметрлердің құрамы;  – шектеу 
кезінде өлшеу процесін басқару:

                                  (4)

 шамасы, көптеген  функциялары берілген.

Сурет 1 – Кездейсоқ секіріс тәрізді өзгерістері бар қадағалаушы 
типтегі өлшеу жүйесінің құрылымы:  – ӨЖ кіріс сигналы; 
1,2,..., S-датчиктердің нөмірлері;  – датчиктердің шығу 

сигналдары;  – бағасы ;  – бақылау арнасының 
(БА), сүзгінің (С) және басқару құрылғысының (БҚ) шығу 

сигналдары);  – кездейсоқ кедергі; k – 1, 2,..., K-шот 
қадамдарының реті.

Модель(1)-(3) ӨЖ-де өлшеу процесін басқару рәсімін 
сипаттайды. Нақты басқару түріне байланысты  өлшеулерді 
басқарудың келесі есептері қарастырылады [3].

1 Өлшеу бағдарламасын (режимін) таңдау.
Бұл жағдайда  және  параметрлері скаляр болып 

табылады.  жиыны екі элементтен тұрады: , бұл ретте 
, егер k сәтінде өлшеу жүргізілмесе, одна k=0. Теңдеу (3) s-ші 

құрылым үшін , түрін  
шектеулерін ескере отырып қабылдайды, мұнда  – берілген 
өлшем саны.  теңдеуінде (2), мұнда   
құрылымындағы бақылау арнасының дискриминациялық  
сипаттамасы.

2 Өлшенетін параметрлердің құрамын таңдау. 
Деңгейді (3) өлшеу үшін параметрлерді таңдау кезінде 

формальды түрде  ретінде, ал (2)-де  
ретінде дискриминанттық матрица жазылады. Осылайша,  
матрицалық басқаруы өлшенетін параметрлердің құрамын 
анықтайды, ал көптеген  – олардың ықтимал жиынтығы.

3 ӨЖ жағдайын (қозғалыс траекториясын) таңдау. 
Кейбір жағдайларда оларды пайдалану жағдайларын 

жақсарту есебінен өлшеу құралдарының тиімділігін арттыру 
үшін қосымша мүмкіндіктер бар. Мұндай жағдайларда екінші (2) 

 ӨЖ және зерттелетін объектінің салыстырмалы жағдайының 
 координаттары, ал  – ӨЖ жағдайын  басқару векторы 

болып табылады. Көптеген  ӨЖ энергетикалық мүмкіндіктерін 
сипаттайды. Шектеу (4) терминалдық сәтте ӨЖ жағдайына 
қойылатын талаптарды көрсетеді.

ӨЖ қозғалыс траекториясын таңдау кезінде модель (1) – (3) түрі:

                     (5)

                           (6)

                   (7)

мұнда  – сызықты емес функцияның статистикалық сипаттамасы;  
 – орталықтанған фазалық ауыспалы бойынша статистикалық 

линеаризация коэффициенттері;  – векторының өлшемі. 
 және  коэффициенттері ықтималдықтың апостериорлық 

тығыздығының гаусстық аппроксимациясын қолдану арқылы белгілі 
ережелер бойынша есептеледі [4]. Нәтижесінде бұл коэффициенттер 

 басқармаларына,  апостерирлік математикалық күтулерге 
және  және  корреляциялық матрицаларына байланысты. 
Модельде (5) – (7) қосымша құрамдас бөлік ретінде алдын ала 
негізделген өлшемге сәйкес  басқаруды оңтайландыру рәсімі 
болады. Мысалы, егер өлшеулерді басқару мақсаты сүзу сапасын 
арттыру ғана болса, онда «ақпараттық» критерий орташа шығындар 
болып табылады:

        (8)
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мұнда  – шығынның квадраттық функциясы; -X 
векторының ықтималдығының апостериорлық тығыздығы, ал 
басқару құрылғысының шығу сигналы  болады.

Егер басқару мақсаты сүзгілеу сапасын бір мезгілде арттыру 
және ӨЖ жағдайын өзгерту есебінен өлшеу сипаттамаларын 
жақсарту болып табылса, онда берілген типінің жалпыланған 
«ақпараттық-механикалық» критериясы бойынша ӨЖ қозғалысын 
оңтайландыру міндеті туындайды:

                               (10)

                                    (11)

мұнда  және  векторының бағалау дәлдігі және зерттелетін 
объектіге қатысты ӨЖ-ның оңтайлы орналасуы бойынша талаптарды 
көрсететін салмақтық коэффициенттер, өлшеудің оңтайлы шарттары 
қамтамасыз етілетін зерттелетін объектіге қатысты ӨЖ-ның фазалық 
координаталарының  – векторы. Осы міндетті шешу қағида 
бойынша ӨЖ ережесін басқару қажеттілігіне әкеледі:

мұнда  – [5] сәйкес әдістеме бойынша анықталатын ерекше 
басқару, оның физикалық мәні (10) критерийлерде көрсетілген 
екі қарама-қарсы мақсаттар тұрғысынан ымыралы ӨЖ жағдайын 
қамтамасыз ету болып табылады.

Әр түрлі датчиктерден өзара кедергілердің әрекеті 
кезінде тұрақтылықты және сүзудің талап етілетін сапасын бір 
мезгілде қамтамасыз ету үшін ӨЖ оңтайландыру «ақпараттық-
бағдарламалық» үлгі өлшемі бойынша жүзеге асырылуы тиіс:

                      (12)

 (13)

 (14)

мұнда l, q – ӨЖ күйінің векторының тиісті құрамдас бөліктерінің 
индекстері;  – өлшеуіш шуының матрицасының   
анықтауышындағы  элементінің алгебралық қосымшасы. Бірінші 
деңгейді басқару әрбір s-ші құрылым үшін (14) минималдауды 
негізге ала отырып анықталады, оның нәтижесі қалыптасқан 
бөгеуіл жағдайына сәйкес келетін s орынды нөмірін және кезекті 
қадам үшін  бағдарламасын таңдау болып табылады. 
Екінші деңгейде (9) критерийге сәйкес сүзу сапасын арттыру міндеті 
шешіледі. ӨЖ күйінің  векторын бағалау ықтималдықтың 
апостериорлық тығыздығы негізінде алынуы мүмкін. S-ші 
құрылымдағы ӨЖ күйінің  векторының  ықтималдығының 
апостериорлық тығыздығы  ықтималдығының априорлық 
тығыздығы және  өлшеу негізінде Байес формуласының 
көмегімен анықталады:

                (15)

мұнда  формуласы бойынша 
есептеледі.  ықтималдығының апостериорлық тығыздығын 
есептеу (15) формуланың негізінде [6] ұқсастығына қарай 
орындалуы мүмкін. Нақты уақыт ауқымында  есептеу үшін 
ӨЖ қызметінің нақты физикалық ерекшеліктеріне байланысты 
анықталатын  априорлық мәндерін қою қажет. Қазіргі сәтте 
қалыптасқан кедергілік жағдайға сәйкес келетін -ті анықтау үшін 
критерий бойынша жүзеге асырылады:

                                 (16)

Осылайша, суретке сәйкес ӨЖ кіріс ақпаратының ағынын 
басқару, ӨЖ басқару критерийлерін негіздеу және таңдау (8, 9),  
(10, 11) немесе (12, 13), кездейсоқ секіріс тәрізді құрылымы бар 
жүйелер теориясы әдістерімен  күйінің кеңейтілген 
векторының апостериорлық сипаттамаларын есептеу мүмкіндігі 
және (16) критерий бойынша қалыптасатын бөгеуіл жағдайды 
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анықтау ӨЖ-да ақпаратты бірыңғай позициядан өңдеу құрылымы 
да, тәсілі де өзгеретін жағдайларға бейімдеуге мүмкіндік береді.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЕГУЩАЯ СТРОКА 
СДЕЛАННАЯ НА ARDUINO

ӘБІЛҚАСЫМ К. Т.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТАБЫЛДИНОВ М. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АНАРБАЕВ А. Е.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Arduino – торговая марка аппаратно-программных средств 
для построения простых систем автоматики и робототехники, 
ориентированная на непрофессиональных пользователей.

Программная часть состоит из бесплатной программной 
оболочки (IDE) для написания программ, их компиляции и 
программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет 
собой набор смонтированных печатных плат, продающихся как 
официальным производителем, так и сторонними производителями. 

Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно 
копировать или дополнять линейку продукции Arduino.

Arduino может использоваться как для создания автономных 
объектов автоматики, так и подключаться к программному 
обеспечению на компьютере через стандартные проводные и 
беспроводные интерфейсы [1].

Берём светодиодную матрицу, которая сможет выводить 
бегущий текст. Контроллер, который будет управлять матрицей, и 
связываем всё это дело со смартфоном по блютуз. Смартфон сможет 
распознать текст средствами нейросетей гугла и отправить этот 
текст в систему бегущей строки. 

Все комплектующие мы заказывали с интернет магазина. 
Arduino Nano – Платформа Nano,  построенная на 

микроконтроллере ATmega328 (Arduino Nano 3.0), имеет небольшие 
размеры и может использоваться в лабораторных работах. Она 
имеет схожую с Arduino Duemilanove функциональность, однако 
отличается сборкой. Отличие заключается в отсутствии силового 
разъема постоянного тока и работе через кабель Mini-B USB [2].

Рисунок 1 – Arduino Nano

Bluetooth HC-06 – вы можете управлять роботом прямо со 
своего смартфона. Поставив на телефон или планшет одну из 
многочисленных программ для управления через bluetooth, вы 
можете превратите его в настоящий продвинутый джойстик, и 
ваш робот сможет послушно поворачивать вслед за поворотом 
смартфона. Точно так же можно связаться со своим устройством 
с ноутбука, или с любого другого прибора, который может 
подключаться к bluetooth-устройствам.

Сфера применения этого модуля не исчерпывается управлением. 
Его можно использовать и для пересылки показаний разнообразных 
сенсоров.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Рисунок 2 – Bluetooth HC-06

Характеристики
– Напряжение питания 3,3–6 В
– Максимальное входное напряжение логической единицы 5 В
– Выходное напряжение логической единицы 3,3 В
– Максимальный ток потребления 45 мА
– Скорость передачи данных 1200–1382400 бод
– Дальность связи при прямой видимости 30 м
– Рабочее напряжение этого bluetooth-модуля – 3,3 В, но его 

входы толерантны к 5 В, поэтому он совместим со всеми платами 
Arduino [3].

Адресная лента WS2812b – Плотность светодиодов в этом 
типе ленты – 30 штук на метр. В одну цепочку можно включать 
до 1000 адресных светодиодов, соответственно можно соединить 
последовательно до 33 метров SMART-ленты с плотностью  
30 светодиодов/метр.

Адресная светодиодная лента испульзуется в качестве 
декоративного динамического освещения, в построении LED 
экранов большого размера, бегущих строк, светомузыки, для 
подсветки телевизоров и мониторов (в аналогах Ambilight) и т.д.

При выборе блока питания учитывайте что 1м ленты на 30 
светодиодов имеет максимальное потребление тока около 1.8А 
(белый цвет) Чтобы избежать просадки напряжения на большой 
длине ленты, желательно подавать питание на ленту в нескольких 
разных местах через пару метров (в зависимости от яркости свечения 
и от количества зажженных светодиодов).

Характеристики:
– Рабочее напряжение: 5В DC
– Максимальный ток: 1.8 А/м
– Мощность: 9 Вт/м
– Количество светодиодов: 30 шт/м
– Ширина ленты: 10 мм
– Рабочая температура: -20 до +80 оС [4].

Рисунок 3 – Адресная лента WS2812b

Схема подключения бегущей строки.
Делается бегущая строка с голосовым управлением. Будет 

делаться светодиодная бегущая строка с голосовым управлением. 
Основная идея такая: берётся светодиодная матрица, которая сможет 
выводить бегущий текст. Контроллер, который будет управлять 
матрицей, и связывает всё это дело со смартфоном по bluetooth. 
Смартфон сможет распознать текст средствами нейросетей и 
отправить этот текст в систему бегущей строки. Контроллером будет 
Arduino nano. Также понадобится блютус модуль. Ну и конечно блок 
питания на 5 вольт. И всё, этого достаточно для сборки бегущей 
строки с голосовым управлением. Компоненты подключаются по 
схеме на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема подключения бегущей строки
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Далее подключаем матрицу к компьютеру при помощи 

обычного USB кабеля и загружаем прошивку, которую мы написали 
на C++

Рисунок 5 – Загрузка прошивки

Заключение
Проект «Бегущая строка» был собственноручно нами сделан. 

Мы загрузили прошивку на С++, затем используя необходимые 
элементы. Можно менять яркость, скорость. Есть режим радужных 
цветов и режим постоянного цвета. Который тоже можно выбрать. 
Что касается потребления, то панель такого размера потребляет на 
максимальной яркости от 1 до 2 ампер, то есть нужен блок питания 
на 5 вольт и 2 или 3 ампера. И да, powerbank для смартфона отлично 
справится с этой задачей, и с такой табличкой можно встречать 
друга в аэропорту, можно передавать сообщения друг другу в 
шумном месте. 

Рисунок 6 – Готовая бегущая строка
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 
(МЕТЕОСТАНЦИЯ) В ПАВЛОДАРСКОМ ВЫСШЕМ 

КОЛЛЕДЖЕ УПРАВЛЕНИЯ

БОТАНОВ А. В.
студент, Павлодарский высший колледж управления, г. Павлодар

БЕЛОЗЕРОВА М. Ю.
преподаватель, Павлодарский высший колледж управления, г. Павлодар

В настоящее время имеется необходимость в соблюдении 
правил хранения некоторой документации. Для сохранности 
важных документов необходимо периодически снимать показатели 
температуры и влажности и по необходимости принимать меры по 
нормализации данных показателей.

Данный проект разработан для упрощения сбора данных 
о температуре и влажности в архиве Павлодарского высшего 
колледжа управления. 

Эксплуатация данного устройства упростит сбор, 
структурирование и хранение данных о температуре и влажности. 
Данное устройство частично автономно и способно собирать данные 
о температуре и влажности, записывая их на SD-карту в таблицу, 
которая просматривается через Excel. В экстренных случаях оно 
может какое-то время проработать без постоянного источника 
питания так как имеет встроенный аккумулятор. Благодаря 
встроенным часам реального времени данные собираемые датчиком 
привязаны к времени и записываются в специальную таблицу. 
Собранное устройство исключает необходимость самостоятельного 
сбора информации о экологическом состоянии архива. Макет прост 
в использовании и не требует специальных знаний и навыков для 

http://ru.feasywifi.com/uploads/201713049/PDF/29.pdf
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работы с ним и его обслуживания. Пользователю необходимо 
только установить устройство в нужное место и подключить к 
источнику питания. Данный проект соответствует всем заявленным 
требованиям заказчика.

Для считывания и хранения данных необходимо наличие 
компьютера с картридером для подключения SD-карты и 
предустановленный пакет программ MS office.

Общий обзор среды программирования. Для реализации 
проекта использовалась модель Arduino UNO. Arduino – это 
сердце конструктора, в котором нет конечного, определённого 
набора деталей, и нет ограничений в разнообразии того, что 
можно собрать. Arduino – это инструмент для проектирования 
электронных устройств (электронный конструктор) более плотно 
взаимодействующих с окружающей физической средой, чем 
стандартные персональные компьютеры, которые фактически не 
выходят за рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная 
для «physical computing» с открытым программным кодом, 
построенная на простой печатной плате с современной средой для 
написания программного обеспечения. Arduino применяется для 
создания электронных устройств с возможностью приема сигналов 
от различных цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть 
подключены к нему, и управления различными исполнительными 
устройствами. Проекты устройств, основанные на Arduino, могут 
работать самостоятельно или взаимодействовать с программным 
обеспечением на компьютере (напр.: Flash, Processing, MaxMSP). 
Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или 
приобретены в сборе. Среда разработки программ с открытым 
исходным текстом доступна для бесплатного скачивания [1, С. 13].

Основные компоненты проекта. Для создания датчика 
температуры и влажности необходимо было объединить все 
собранные детали и установить их в один корпус для удобства 
пользования и дополнительной защиты. Что бы данный дипломный 
проект мог стабильно функционировать были использованы 
следующие комплектующие:

– Аrduino Uno 3;
– часы реального времени (Troyka-модуль);
– SD картридер (Troyka-модуль);
– датчик температуры и влажности;
– аккумулятор Power Shield (Li-Ion, 2000 мА·ч);
– Тroyka Slot Shield;

– TM1637 4-х разрядный модуль дисплей.
Язык программирования Arduino является реализацией 

Wiring, схожей платформы для «physical computing», основанной 
на мультимедийной среде программирования Processing [1, С. 47].

Среда разработки. Интегрированная среда разработки, ИСP 
(англ. Integrated development environment – IDE), также единая среда 
разработки, ЕСР – комплекс программных средств, используемый 
программистами для разработки программного обеспечения  
(ПО) [1, С. 48].

Среда разработки включает в себя: текстовый редактор, 
компилятор и/или интерпретатор, средства автоматизации сборки, 
отладчик.

Ардуино и разновидности плат. Проект Arduino является 
открытым – документации, чертежи, прошивки имеются на 
официальном сайте и доступны всем желающим. Это значит, про 
наличие желания, умения, материалов и средств, любой может спаять 
себе эту плату. Более того, производитель может свободно вносить 
свои изменения в исходную схему. Тем не менее, официальный 
разработчик не разрешает сторонним производителям использовать 
название «Arduino» без разрешения. Поэтому платы, выпущенные 
по открытой лицензии чаще всего имеют либо наименования вида 
«***Duino», либо свои названия. UNO – это наиболее популярная и 
распространенная модель. Обычно, когда речь заходит об Arduino, 
имеется в виду именно эта плата.

Arduino Uno – это устройство на основе микроконтроллера 
ATmega328 (datasheet). В его состав входит все необходимое для 
удобной работы с микроконтроллером: 14 цифровых входов/
выходов (из них 6 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов), 
6 аналоговых входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъем USB, 
разъем питания, разъем для внутрисхемного программирования 
(ICSP) и кнопка сброса. Для начала работы с устройством достаточно 
просто подать питание от AC/DC-адаптера или батарейки, либо 
подключить его к компьютеру посредством USB-кабеля.

Так как Arduino - открытый проект. Изготавливать платы может 
любой производитель, имеющий для этого все необходимое. При 
этом, качество сборки может быть различным в зависимости от того, 
ответственно ли подходит к работе конкретный издатель. Зачастую 
платы-клоны ничуть не уступают по качеству оригинальным 
итальянским продуктам.

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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Число выводов непосредственно влияет на число подключаемой 

периферии, которую можно использовать: сервоприводы, 
светодиоды, датчики разных типов, кнопки, модули, а также все 
остальное. Платы снабжаются выводами двух видов – аналоговыми 
и цифровыми. У цифровых выводов имеется лишь два значения: 
HIGH и LOW. Первое демонстрирует присутствие тока на выводе, 
а второе – отсутствие. У аналогового тоже имеется два значения, 
которые могут считываться цифровыми.

Аналоговые выводы выдают напряжение в диапазоне 0–1024, 
где первое значение соответствует 0 вольт, а последнее 5 вольт. 
Можно изменить диапазон значений путем трансляции опорного 
напряжения на особый вывод. Допускается использование любого 
аналогового выхода аналогично цифровому. Однако использование 
цифрового в качестве аналогового просто невозможно.

Arduino может использоваться как для создания автономных 
объектов автоматики, так и подключаться к программному 
обеспечению на компьютере через стандартные проводные и 
беспроводные интерфейсы.

Часы реального времени (ЧРВ, RTC – англ. Real Time Clock) – 
электронная схема, предназначенная для учёта хронометрических 
данных (текущее время, дата, день недели и др.), представляет 
собой систему из автономного источника питания и учитывающего 
устройства. Чаще всего часы реального времени встречаются в 
вычислительных машинах, хотя на самом деле ЧРВ присутствуют 
практически во всех электронных устройствах, которые должны 
хранить время [2, С. 196].

Название «real-time clock» используется в английском языке 
для различения от тактовых генераторов (которые в английском 
языке называются «clock signals»). Тактовые генераторы не ведут 
счёт в «человеческих» единицах исчисления времени.

Несмотря на то, что часы реального времени могут быть 
реализованы без использования специализированных устройств, 
применение специализированной схемы для ЧРВ позволяет добиться 
более низкого энергопотребления, освобождения центрального 
процессора для критичных по времени задач, обеспечить более 
высокую точность.

GPS-приёмники могут ускорять процесс включения, сравнивая 
время в собственных ЧРВ со временем последнего получения 
сигнала от спутника (если предыдущее включение было несколько 

часов назад, то ранее найденные спутники всё ещё могут быть 
использованы и определение координат начнётся быстрее. 

Картридер – это компактное устройство для быстрого 
считывания карт памяти, флешек и других типов памяти.

Существует множество разных видов картридеров. В данном 
случае был выбран картридер, специальный для Arduino.

Датчик температуры и влажности способен определять 
температуру и влажность окружающей среды.

Данные температуры и влажности датчик отдаёт по одному 
проводу в виде цифрового сигнала. Это позволяет передавать 
данные на расстояние до нескольких десятков метров. В данном 
проекте был установлен датчик DHT11[1, С. 188].

DHT11 – это цифровой датчик влажности и температуры, 
состоящий из термистора и емкостного датчика влажности. Также 
датчик содержит в себе АЦП для преобразования аналоговых 
значений влажности и температуры. Датчик DHT11 не обладают 
высоким быстродействием и точностью, но зато прост, недорог 
и отлично подходит для обучения и контроля влажности в 
помещениях [3, С. 381].  

Электрический аккумулятор – химический источник тока, 
источник ЭДС многоразового действия, основная специфика 
которого заключается в обратимости внутренних химических 
процессов, что обеспечивает его многократное циклическое 
использование для накопления энергии и автономного 
электропитания различных электротехнических устройств и 
оборудования, а также для обеспечения резервных источников 
энергии в медицине, производстве, транспорте и в других сферах. 

Принцип действия аккумулятора основан на обратимости 
химической реакции. Работоспособность аккумулятора может быть 
восстановлена путём заряда, то есть пропусканием электрического 
тока в направлении, обратном направлению тока при разряде. 
Несколько аккумуляторов, объединённых в одну электрическую 
цепь, составляют аккумуляторную батарею [4, С. 155]. В данном 
проекте был выбран Аккумулятор Power Shield Li-Ion, 2000 мА·ч.

Troyka Slot Shield – это плата расширения для быстрой сборки 
компактных устройств, которая совместима с платформами для 
разработки форм-фактора Arduino Uno, Один Slot Shield вмещает 
до 6 модулей. 

Дисплей – это электронное устройство, предназначенное для 
визуального отображения информации. Дисплеем в большинстве 
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случаев можно назвать часть законченного устройства, используемую 
для отображения цифровой, цифро-буквенной или графической 
информации электронным способом [1 С. 213].

Модуль 4 LED это уже готовое устройство на драйвер-
чипе ТМ1637 способное сэкономить порты ввода/вывода на 
вашем микроконтроллере для вывода 4-х значных значений и 
разделительной дроби. 

Хранение данных. При выполнении проекта информацию о 
собранных данных было принято решение хранить в виде таблицы. 
Для более удобного доступа к данным был выбран вариант хранения 
в таблице Excel в формате CSV. 

CSV это текстовый формат, предназначенный для представления 
табличных данных. Каждая строка файла – это одна строка таблицы. 
Значения отдельных колонок разделяются следующими символами: 
запятой, точкой с запятой, двоеточием.

Большинство программ понимают под CSV более общий 
формат DSVruen (англ. delimiter-separated values – значения 
разделённые разделителем), допускающий использование иных 
символов в качестве разделителя. В частности, в русской и других 
локалях запятая по умолчанию зарезервирована под десятичный 
разделитель. Поэтому как разделитель используется точка с запятой 
или табуляция (формат TSV).

Несмотря на наличие RFC, на сегодняшний день под CSV, 
как правило, понимают набор значений, разделенных какими 
угодно разделителями, в какой угодно кодировке с какими 
угодно окончаниями строк и множеством различных способов 
экранирования спецсимволов. Это значительно затрудняет перенос 
данных из одних программ в другие, несмотря на всю простоту 
реализации поддержки CSV.

Подключение библиотек для работы датчиков. Для корректной 
работы всех датчиков на одной плате необходимо скачать и 
указать путь к подключаемым дополнительным библиотекам 
для работы микросхем. Чаще всего библиотеки выкладываются в 
виде ZIP-архива или просто папки. Название этой папки является 
названием библиотеки. Внутри папки будет файл с расширением 
.cpp, файл с расширением .h, а также текстовый файл keywords.
txt, папка с примерами examples и другие файлы, требуемые 
библиотекой. В Arduino IDE есть набор стандартных библиотек, 
которые используются очень часто. Эти библиотеки поддерживают 
все примеры, которые включены в Arduino IDE. Стандартные 

библиотеки поддерживают функции для работы с наиболее 
распространенным периферийным оборудованием, например: 
серводвигатели или LCD экранами. Подключаемые библиотеки 
представлены ниже [2, С. 102]:

– Wire.h нужна для корректной работы датчика;
– TroykaRTC.h нужна для подключения часов реального 

времени;
– SPI.h необходима для работы нескольких устройств;
– SD.h это библиотека для работы SD картридера;
– DHT.h это библиотека датчика температуры и влажности.
Так же для того что бы настроить часы реального времени 

необходимо их настроить, задав все необходимые параметры. 
Необходимо по отдельности прописать данные о времени и даты, 
и привязать датчик температуры и влажности к времени. 

После того как часы и библиотеки настроены необходимо 
подключить дисплей. Для инициализации карты памяти и дальнейшей 
ее работы нужно использовать определенный код. Для считывания и 
корректного сохранения данных с датчика температуры и влажности 
необходимо настроить его. Так же в данном коде формируются 
результаты и заносятся в таблицу. Для исключения возможности 
случайного удаления файла для записи данных, необходимо сделать 
так, чтобы он автоматически создавался. Необходимо создать файл 
для записи и по его доступности сохранять в нем данные. Для 
корректной работы кнопки необходимо ее настроить такие как: 
кнопка, резисторы, медные провода и монтажная плата [2, С. 40]. 
Так же для закрепления всех элементов датчика вместе было принято 
решение использовать медные провода.
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ГЕОСТАЦИОНАРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

НЕЖИМЕДИНОВ А. К.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

САГЫНДЫК А. Б.
PhD, ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Оценка возможности совмещения различных радиоэлектронных 
средств (РЭС) в общей полосе частот требует проведения анализа 
электромагнитной обстановки. Электромагнитной обстановкой 
принято называть совокупность мешающих радиосигналов от 
служб радиосвязи, работающих в рассматриваемой полосе частот, 
влияющих вместе с полезным сигналом на функционирование 
определенной радиосистемы. Для большинства радио-служб 
установлены нормы и стандарты качества работы, учитывающие 
техническую осуществимость и экономический фактор.

Совместное использование частот неизбежно ведет к 
возникновению взаимных помех. Для обеспечения нормальной 
работы совмещаемых служб устанавливаются критерии 
электромагнитной совместимости (ЭМС). ЭМС называется 
способность РЭС одновременно функционировать в реальных 
условиях эксплуатации с заданным качеством при воздействии на 
них радиопомех и при этом не создавать вредных помех другим 
РЭС. Критерии ЭМС по возможности не должны затруднять 
развитие совмещаемых РЭС и должны быть основаны на оценке 
допустимого уровня помехи и уровня мощности полезного 
сигнала, обеспечивающих заданное качество работы. Под 
допустимым уровнем помехи следует понимать наблюдаемую 
или прогнозируемую помеху, удовлетворяющих количественным 
критериям помехи и критериям совместного использования частот, 
содержащимся в Регламенте радиосвязи, или в Рекомендациях 
МСЭ-R, или в специальных соглашениях, которые предусмотрены 
Регламентом радиосвязи [1, С. 109–111]. 

Рисунок 1 – Сценарии возникновения помехи

Совместное использование частот спутниковыми системами на 
геостационарной спутниковой орбите (ГСО) определяет несколько 
возможных сценариев возникновения помехи, в частности:

– передача наземной станции создает помеху приему земной 
станции (А1);

– передача земной станции создает помеху приему земной 
станции (А2);

– передача спутника одной системы создает помеху приему 
земной станции другой системы (В1); 

– передача земной станции одной системы создает помеху 
приему станции другой системы (В2); 

– передача наземной станции создает помеху приему  
спутника (С1);

– передача спутника создает помеху приему наземной  
станции (С2);

– передача спутника одной системы создает помеху приему 
земной станции другой системы (F) [2, С. 376].

При координации частотных присвоений станций, 
совмещаемых радиослужб руководствуются критериями ЭМС и 
на их основе в зависимости от сценария совмещения определяют 
необходимые условия, например расположение спутниковых 
станций, ограничение излучаемой мощности, разнос рабочих частот, 
разнос зон обслуживания и др. [1, c. 111–115].

Оценка совместимости между геостационарными системами 
спутниковой связи (сценарии В1, В2, Е) основана на расчете 
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отношения величины помехи I к шуму N на входе приемника 
анализируемой системы. Методика расчета зависит от того, в 
каком направлении мешающая и полезная спутниковые системы 
совместно используют полосы частот. При совмещении на линии 
вверх (рис. 2), мощность помехи , дБВт (без учета затухания в дожде 
и газах атмосферы) можно выразить следующим выражением:

                        (1)

где  – максимальная мощность передатчика, подводимая к 
антенне земной станции спутниковой системы, создающей помеху, 
дБВт; 

 – коэффициент усиления антенны земной станции 
мешающей спутниковой системы в направлении на спутник, для 
которого создается помеха, дБ; 

 – топоцентрический угловой разнос между спутниками с 
учетом допусков на удержание спутников по долготе, град;

 – потери на передачу в свободном пространстве.

Рисунок 2 – Возникновение помехи на линии Земля-космос 
(сценарий В2)

Мощность шума N определяется по приведенной выше 
формуле, которую можно записать также в виде, дБВт.

                                (2)

где  – ширина полосы частот полезного сигнала, Гц;  
 – постоянная Больцмана, равная – 228,5 дБ (Дж/К);  – шумовая 

температура приемника спутника, К. 
Далее определяется отношение I/N.

                                   (3)

Для примера рассмотрим фиксированную спутниковую связь 
(ФСС), параметры которой показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры службы ФСС

Исходные данные
Система, 

подтвержденная 
помехе

Мешающая 
система

Орбитальная позиция 

Сценарий совместного 
использования  На линии вверх

Зоны обслуживания Перекрываются
Полоса частот Совпадают

160 К

24дБВт

1,5о

27 дБ

21 дБ

199,7 дБ

10-6 Гц

I/N 87,1 %

Принятые в рекомендациях МСЭ-Р нормы допустимого 
отношения помехи к шуму для ФСС приведены в таблице 2 [3, С. 176].
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Таблица 2 – Нормы ЭМС 

Защищаемая 
служба Критерий ЭМС Источник 

МСЭ-Р

ФСС

Мощность суммарной помехи не превышает 
25 % (20 % для систем с повторным 
использованием полосы частот в одной 
системе (ПИПЧ)) от величины общих 
шумов на входе демодулятора (при 
максимально допустимой вероятности 
ошибки 10-6– Рек. S.523-4), не более 6 % –  
от любой одной системы ФСС

Рек.
S.523
S.735
S.1323
S.1432

Расчеты с помощью формул (1) – (3) показали, что при 
заданных параметрах мешающей системы (таблица 1) критерий 
ЭМС не выполняется, совместимости анализируемых систем не 
обеспечивается. Основная причина несовместимости заключаются 
в том, что позиция для мешающего спутника выбрана близко 
к положению спутника, для которого создается помеха, и зоны 
обслуживания совпадают. 
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ЭЛЕКТР ТІЗБЕКТЕРІН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ  
КЕЗІНДЕ ГРАФТАР ТЕОРИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ

ОМЕРБАЕВА Д. А.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлолар қ.

БАЙКЕНОВА Н. Б.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлолар қ.

Бұл мақала электр тізбектерін талдау және есептеу кезінде 
графтар теориясының практикалық қолданылуын баяндайды. 
Жұмыс негізгі теориялық аспектілерді қамтиды. Графтар теориясын 
практикалық қолдануды көрсету мақсатында көрнекі мысал 
ұсынылған. Инженерлік және жаратылыстану-ғылыми бағыттардың 
көпшілігі әртүрлі схемалардың графикалық бейнесімен байланысты. 
Әрине, электр энергетикасы осындай бағыттардың бірі болып 
табылады. Электр тізбектері мен желілерінің сұлбаларын пайдалану 
көп жағдайда шешімді жеңілдетуге және көрнекілікті қосуға 
көмектесетін кез келген міндеттерді шешудің ажырамас бөлігі 
болып табылады. Атап айтқанда, күрделі электр тізбектерін есептеу 
кезінде графтар теориясын қолдану маңызды рөл атқарады.

Графтар теориясын электротехникада есептеулерді жүргізу 
кезінде пайдаланудың басында Густав Роберт Кирхгоф болды, 
ол әзірлеген теориясы әрбір өткізгіште және қарастырылатын 
контурдың контурында ток мәндерін табу процесін жеңілдетуге 
мүмкіндік берді. 

Электротехникалық есептеулерде қолданылатын графтар 
теориясының негізгі теориялық аспектілерін қарастырайық. Графтар 
теориясында қарастырылған бірінші есептер оларды қосатын 
нүктелер мен сызықтардан тұратын конфигурацияларға негізделді, 
одан әрі оларға ерекше терминология берілді, оған сәйкес нүктелер 
шыңдар деп аталады, ал оларды қосатын сызықтар – қабырға. 
Бұл концепция электр тізбегінің схемаларына сәтті қолданылады, 
осылайша, схеманың тораптарына шыңдар, ал оның тармақтары – 
қабырғалары салыстырылады.

Графтың шыңдар жиынын  деп, қабырға жиынын  
деп белгілейміз. Жоғарыда сипатталғанға сүйене отырып, әрбір 
граф  қабырғамен біріктірілген шыңдар жұптарының 
белгілі бір жиынтығы, осылайша  жазуы заңды, ол үшін 

 қабырғасы  шыңдарға инцидентті, ал  шыңдар  
инцидентті деген пайымдау, сондай-ақ қырдың қақтығысы болып 
табылады деген пайымдаулар әділ. Алайда, шыңдардың бір жұбын 
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бірнеше қабырғамен салыстыруға болмайды, мұндай жағдайларда 
бұл қабырғалар еселі деп айтуға болады, бұл пікір электр тізбектері 
элементтерінің параллель қосылуын көрнекі сипаттайды, бұл ретте 
бірнеше тармаққа тораптардың бір жұбы қосылған [1].

Бағдарлы және бағдарланбаған қабырға түсінігін енгіземіз. 
Егер  жұп элементтерінің тәртібі маңызды болса, онда 
қабырғасы бағытталған, әйтпесе бағытталмаған деп аталады. Граф 
қабырға бағыты  оған көрсеткі қою арқылы белгіленеді.  Мұндай 
анықтамалар графтарға қатысты толық берілуі мүмкін, егер 
барлық граф қабырғалары бағытталған болса, онда графтың өзі 
бағытталған, ал бағытталмаған болса, онда графтар – бағытталмаған. 
Қабырғалардың бағдарын сипаттау кезінде бастапқы және соңғы 
шыңдар ұғымдары қолданылады. Егер көрсеткі жоғарғы шыңнан 
соңғысына шегініп, көрсеткі оған бағытталса, шың бастапқы деп 
аталады. Әдетте, электротехникада есептеулер кезінде бағыттылығы 
сұлба тармақтарындағы токтардың шартты бағытымен анықталатын 
бағытталған графтар пайдаланылады. 

Электр тізбектерінің сұлбаларын бейнелеу кезінде кейбір 
нүктеде сымдардың қиылысуы онда түйіннің болуын білдірмейтін 
сәттер сирек кездеседі, бұл бір өткізгіштің басқасынан өту үшін тән, 
сондықтан материалды одан әрі қарау үшін жазық граф ұғымын 
енгізу қажет. Егер граф қабырғаларының барлық қиылыстары 
шыңдар болса, ол жазық деп аталады.

Маршрут, тізбек және қарапайым тізбек ұғымдарын 
қарастырайық. Бағдарсыз G граф кезіндегі M маршрут – 
қабырғалардың соңғы немесе шексіз реті болып табылады:

Онда әрбір екі қабырға жалпы инциденттік шыңына ие болады, 
бұл ретте бір қабырға маршрутта бірнеше рет кездеседі. Егер  
қабырғадан басқа қабырғалар шықпаса, онда  маршруттың 
бастапқа шыңы, сондай-ақ егер  қабырғадан кейін басқа 
қабырғалар шықпаса, онда  маршруттың соңғы шыңы деп 
аталады. Екі көрші қырдың инциденттік шыңы аралық деп аталады, 
алайда ол бір мезгілде бастапқы және соңғы болуы мүмкін деген 
фактіні жоққа шығармайды.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз  
жаза аламыз  және  шыңдарды соңғы нүктелер немесе жай 
ғана М маршрут ұштары деп атай аламыз. Егер маршруттың соңғы 

нүктелері сәйкес келсе, яғни , онда мұндай маршрут 
циклдық деп аталады. Маршрутты тізбек деп атайды, ал циклдік 
маршрутты-цикл, онда қабырғалардың қайталануы болмаған 
жағдайда, бұл шарт шыңдарға қолданылмайды. Тізбектің кез келген 
бөлігі тізбек болып табылады. Егер циклдық емес тізбекте әрбір 
шыңы тек бір рет болса, онда бұл тізбек қарапайым деп аталады, 
осыған ұқсас,  шыңында ұшы бар цикл қарапайым деп аталады, 
егер оның әрбір шыңы онда тек бір рет кездеседі. Қарапайым 
тізбектің немесе қарапайым циклдің учаскелері қарапайым тізбектер 
деп аталады.

Осы анықтамалар үшін электр техникалық терминологиядан 
кейбір баламаларды таңдауға болады, сондықтан қарапайым циклге 
электр тізбегінің контурына сәйкес келеді, ол схема тармақтарының 
тұйықталған жиынтығын білдіреді. Электр тізбегінің әрбір тармағы 
қарапайым тізбек ретінде қаралуы мүмкін, ал электр тізбегінің өзі 
тізбек болып табылады. Әрбір пассивті екіұштық қарапайым тізбек 
ретінде қарастырылуы мүмкін.

Графтың бағдарланбаған бағанында  маршрут 
болуы бірнеше шыңдардың байланыстылығын анықтайды, 
осылайша байланысты граф ұғымын анықтауға болады. Егер 
графтың кез келген шың жұптары байланысты болса, ол байланысты 
деп аталады.

Тағы бір маңызды анықтама ағаш болып табылады, өйткені Густав 
Роберт Кирхгоф жасаған ағаштар теориясы электротехникадағы 
графтар теориясын қолданбалы пайдалануды бастады.

Ациклдік граф деп циклдер жоқ граф аталады. Ағаш, өз 
кезегінде, байланысқан ациклдік граф. Орман деп циклдары жоқ 
әрбір баған аталады. Осылайша, орманның компоненттері ағаштар 
болып табылады. Сондай-ақ, ациклдік графтың кез-келген жұптарын 
қабырғамен жалғаған кезде, онда бір қарапайым цикл пайда болады. 
Бұл концепция электр тізбек сұлбасының тармақтарын ағаштың 
және байланыстың бұтақтарына бөлуге мүмкіндік береді, онда 
ағаштың бұтақтары рөлінде бір ғана контурды құрмайтын паромды 
инцидентті бұтақтардың жиынтығы болады, ал қабырғаның рөлінде 
бір қарапайым циклді құрайтын байланыс – ағаш бұтақтарымен 
бірге бір тәуелсіз контурды құрайтын тармақ болады [2].

Жоғарыда сипатталған теориялық материалды практикалық 
қолдану мысалын келтірейік.

1-суретте көрсетілген электр тізбегінің бағандарын құру, 
Кирхгоф Заңы бойынша осы сызбаны сипаттау.
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Сурет1 – Электр тізбегінің схемасы

Үшінші тармақ ағаш бұтағы болсын, онда бірінші және екінші 
тармақтар граф байланысы болады. Электр тізбегінің графасын 
бейнелеу кезінде ағаш бұтақтарын тұтас сызықтармен, ал байланыстар 
– доғалармен бейнелеуге шартты. Электр тізбегінің графтарын 
бағытталған граф ретінде қарастыра отырып, сұлба тармақтарында 
өтетін токтардың бағытына сәйкес қабырғалардың бағдарын қоямыз, 
сол қағиданы негізге ала отырып, олардың нөмірленуін қоямыз. 
Сондай-ақ, 1–3 және 3–2 қабырғаларының жұптарымен түзілген 
1 және 2 контурларын, тиісінше, сондай-ақ, оларды айналып өту 
бағыттарын қоямыз. Біз 3-ші қабырғаның соңғы шыңын 1 индексімен, 
ал соңғы – 2 көрсеткішімен белгілейміз. Барлық ескертулерді ескере 
отырып, электр тізбегінің бағандарын сызамыз.

 

Сурет 2 – Электр тізбегімен қаралатын графтар

Қойылған міндетті одан әрі шешу үшін Кирхгофтың бірінші 
және екінші заңдарының тұжырымдарын жазамыз.

Кирхгофтың бірінші заңы электр тізбегінің түйіннен бөлінетін 
токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең, оның кешенді түрдегі 
алгебралық жазбасын сәйкес келтіреміз:

мұндағы  – түйініне инцидентті схеманың тармақтар саны, ал 
 қарастырылатын тармағының нөмірі. Кирхгофтың бірінші заңына 

сәйкес,  теңдеулер жазылуы мүмкін, мұндағы  – схема 
түйіндерінің саны. Теңдеуге кіретін белгіні анықтау үшін келесі 
тіркемені пайдаланамыз, егер қарастырылып отырған тармақты 
сипаттайтын граф қабырғасының бастапқы шеті қарастырылып 
отырған түйінмен (шың) сәйкес келсе, онда осы тармақтың тогы 
(+) белгісімен, әйтпесе (–) белгісімен теңдікке кіреді.

Кирхгофтың екінші заңы кез келген контурдың барлық 
тармақтарындағы кернеудің төмендеуі онда әрекет ететін энергия 
көздерінің ЭҚК жиынтығына тең. Осыған ұқсас, осы заңның 
алгебралық жазбасын кешенді түрде келтіреміз:

мұндағы  – контурдың нөмірі. Кирхгофтың екінші заңы бойынша 
жазылған теңдеулер  саны ретінде анықталады, мұнда 

 – схема тармақтарының саны. Теңдеуге кіретін белгіні анықтау 
үшін біз қарастырылып отырған контурда айналып өту бағытын 
көрсету қажет. Егер қарастырылып отырған тармақ арқылы өтетін 
токтың бағыты осы контурды айналып өту бағытына сәйкес келсе, 
онда осы тармақтағы кернеудің төмендеуі (+) белгісімен, әйтпесе 
(–) белгісімен теңдеуге кіреді, егер ЭҚК көзінің бағыты контурды 
айналып өту бағытына сәйкес келсе, онда ол (+) белгісімен, әйтпесе 
(–) белгісімен теңдеуге кіреді.

Жүйені шешу теңдеулер бойынша жасалған, пассивті 
элементтердің тармақтарының кедергілері және ЭҚК мәндері 
берілген кезінде схема тармақтарының токтарын табуға мүмкіндік 
береді.
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Теңдеулер жүйесін құрайық:

Электротехникада графтар теориясын қолдану жоғарыда 
қарастырылған мысалда қойылған есептерді шешумен шектелмейді, 
ол сондай-ақ матрицалар құралдары бойынша күрделі электр 
тізбектерін сипаттау үшін қолданылады, бұл оларды есептеу 
бойынша есептерді шешуді айтарлықтай оңтайландыруға 
мүмкіндік береді.
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В современном мире представить себе жизнь без электрической 
энергии уже невозможно. Электроэнергетика вторглась во все 
сферы деятельности человека и является базовой отраслью: 
промышленности и сельского хозяйства, науки и космоса, а 
также в наш быт. Столь широкое распространение объясняется 
ее специфическими свойствами: возможностью превращаться 
практически во все другие виды энергии (тепловую, механическую, 

звуковую, световую и т.п.); способностью относительно просто 
передаваться на значительные расстояния в больших количествах; 
огромными скоростями протекания электромагнитных процессе 
способностью к дроблению энергии и образованию ее параметр 
(изменение напряжения, частоты). Генерация (преобразование 
различных видов энергии в электрическую) электроэнергии 
происходит с помощью тепло-, гидро-, ядерной и альтернативной 
энергетики. Вырабатывается электроэнергия на специальных 
электростанциях, функционирование и принцип действия которых 
определяется их названием.

Термин электроэнергия (электрическая энергия, электричество) 
является физическим и широко распространенным термином. В быту 
и промышленности он означает процесс производства (выработки), 
передачи и распределения электроэнергии, которая может быть 
получена 2 способами: от энергопоставляющей компании; с 
помощью специальных устройств, называемых генераторами [1].

Электроизмерения фиксируются ежесекундно на счетчике 
электрической энергии. Наиболее распространенным является 
индукционный счетчик, работающий на основе электромеханической 
конструкции. Данный формат является устаревшим, но в данный 
момент является наиболее используемым. С течением времени 
развиваются технологии, поэтому в данный момент имеется другой 
формат электросчетчика: статические изделия, использующие 
электронные компоненты и микропроцессорную технику. Оба 
типа этих приборов работают по одному общему принципу: 
они постоянно во включенном состоянии считают проходящие 
через них мощности и отображают эту информацию на счетном 
механизме или табло индикации. По времени их показания все время 
обновляются, увеличиваются. Данный прибор необходим для учета 
расходуемой электрической энергии. Эти измерения необходимы 
для подсчета оплаты за расходуемую энергию, для контроля 
количества и качества электрической энергии, для статистических 
данных по потреблению электроэнергии на одного человека 
в установленный квартал времени. На добычу определенного 
количества электроэнергии затрачиваются определенные ресурсы, 
поэтому необходимы электросчетчики чтобы подсчитать денежный 
тариф за расходуемую электроэнергию [2]. 

Счетчики активной энергии выпускают как для однофазных, 
так и для трех- и четырехпроводных трехфазных сетей. 
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Рисунок 2 – Схема включения счетчиков в однофазную сеть: а – 
непосредственное, б – черед измерительные трансформаторы.

Однофазный счетчик (рисунок 1, а) электрической энергии имеет 
две обмотки: токовую и напряжения и может быть включен в сеть по 
схемам, подобным схемам включения однофазных ваттметров. Для 
исключения ошибок при включении счетчика и ошибок учета энергии 
рекомендуется во всех случаях использовать схему включения 
счетчика, указанную на крышке, закрывающей его выводы.

Необходимо отметить, что при изменении направления тока 
в одной из обмоток счетчика диск начинает вращаться в другую 
сторону. Поэтому токовую обмотку прибора и обмотку напряжения 
следует включать так, чтобы при потреблении энергии приемником 
диск счетчика вращался в направлении, указанном стрелкой.

Токовый вывод, обозначенный буквой Г, подключают 
всегда со стороны питания, а к нагрузке подключают второй 
вывод токовой цепи, обозначенный буквой И. Кроме того, вывод 
обмотки напряжения, однополярный с выводом Г токовой обмотки, 
подключают также со стороны питания.

При включении счетчиков через измерительные трансформаторы 
тока необходимо одновременно учитывать полярность обмоток 
трансформаторов тока и трансформаторов напряжения (рисунок 1, б).

Счетчики выпускают как для применения с любыми 
трансформаторами тока и трансформаторами напряжения – 
универсальные, в условное обозначение которых добавлена буква У,  
так и для применения с трансформаторами, номинальные 
коэффициенты трансформации которых указаны на их щитке.

На каждом счетчике, будь он электронным или механическим, 
есть индикация кВт-часов в реальном времени. На счетчиках с 

диском это – оборот диска, а на более новых счетчиках – мигание 
соответствующего светодиода или значка [3]. 

Статические или электронные конструкции приборов учета 
выпускаются очень большим ассортиментом изделий. Все они 
имеют разный алгоритм управления для снятия показаний, который 
приведен для каждого прибора в технической документации, 
поставляемой с прибором.

Каждый владелец прибора должен самостоятельно ознакомиться 
с правилами пользования конкретного устройства.

Конструкция электронного счетчика большинства современных 
марок имеет общий принцип работы, позволяющий использовать 
учет потребления электроэнергии по времени. Для этого 
внутри схемы, как и практически всех современных устройств, 
использующих микропроцессорные технологии, встроены 
внутренние часы.

Они предназначены не столько для просмотра текущих значений 
времени, сколько для временного управления технологическими 
процессами учета потребленной электроэнергии. Часы позволяют 
контролировать расчеты, выполнять их в разные периоды суток 
отдельными группами, разбивать на зоны или периоды.

В данное время существует ряд проблем со снятием показаний 
счетчиков. Такие как несвоевременная передача показаний, 
накрутка счетчиков, снижение показаний, несанкционированное 
подключение и т.д. Для решения данных проблем можно дополнить 
электросчетчик автоматизированным устройством для снятия и 
передачи показаний, которое будет самостоятельно снимать и 
передавать показания в энергопередающую организацию. 

Рисунок 2 – Счетчик с передачей показаний 
электроэнергии «А1»
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На рынке известно несколько решений. Один из них счетчик 

электроэнергии «А1» с передачей данных, который замеряет объем 
потребляемой электроэнергии и передает показания о расходе в личный 
кабинет пользователя. Такой прибор учета не требует подключения 
внешнего модема, он уже встроен в счетчик, это упрощает  
внедрение системы коммерческого учета электроэнергии [4].

Достоинства: 2 в 1 счетчик + модем; дистанционное 
отключение неплательщиков без выезда бригады (встроенное реле 
ограничения нагрузки решает задачу борьбы с неплательщиками); 
имеет 4 встроенных тарифа для экономичного многотарифного 
учета (может работать как однотарифный); контролирует расход 
электроэнергии удаленно в личном кабинете в любом месте, где 
есть интернет; гарантированная надежность снятия показаний для 
каждого электросчетчика в течение суток за счет топологии «звезда» 
и отсутствия промежуточного оборудования.

Однако нами будет предпринята попытка решить 
вышеобозначенные проблемы в своем проекте, путем создания 
ПО для автоматизированного прибора, которое будет передавать 
показания на ПК в установленный срок линиям связи. Данный 
файл будет определен специфическим форматом, в котором 
невозможно вносить поправки или редактировать информацию 
обычному пользователю. Редактировать срок передачи показаний, 
личной информации о адресе, владельце квартиры и количестве 
людей, прописанных в ней может только специализированный 
персонал энергопередающей компании, путем обслуживания 
и систематической проверки автоматизированного устройства. 
Программа, которая будет считывать, открывать и редактировать 
файл, переданный с счетчика будет на переносных устройствах 
электромонтеров обслуживающей организации.

Плюсами данного решения будут являться: своевременная 
передача показаний, достоверность показаний, удобство передачи.

Минусы данного решения: При отсутствии связи нет 
возможности передать показания, более сложная конструкция, 
трудность в использовании старшим поколением.

Подводя итоги, можно сказать что передача показаний по 
электроэнергии имеет большое значение, а также соблюдение 
всех критериев передачи показаний. Таких как: достоверность, 
своевременность и т.д. Данная установка будет полезна в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства. В будущем данную установку можно будет 
усовершенствовать и использовать на всех бытовых счетчиках.

ЛИТЕРАТУРА
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1 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/127044
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3 https://www.asutpp.ru/ustanovka-schetchika-elektroenergii.html
4 https:/ /stri j . tech/products/umnyie-elektroschetchiki/

elektroschetchik-so-vstroennyim-radiomodulem-a1

СВЕТОДИОДНАЯ 3D WIFI ЛАМПА

ТАБЫЛДИНОВ М. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар
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АНАРБАЕВ А. Е.
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Arduino – торговая марка аппаратно-программных средств 
для построения простых систем автоматики и робототехники, 
ориентированная на непрофессиональных пользователей.

Программная часть состоит из бесплатной программной 
оболочки (IDE) для написания программ, их компиляции и 
программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет 
собой набор смонтированных печатных плат, продающихся как 
официальным производителем, так и сторонними производителями. 
Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно 
копировать или дополнять линейку продукции Arduino.

Arduino может использоваться как для создания автономных 
объектов автоматики, так и подключаться к программному 
обеспечению на компьютере через стандартные проводные и 
беспроводные интерфейсы [1].

Представляю вашему вниманию светильник на светодиодах 
с множеством эффектов, управлением по Wi-Fi и функцией 
настольного будильника, который плавно заливает комнату светом.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/127044
http://electrik.info/main/electrodom/1101-kak-snyat-pokazaniya-schetchika-elektroenergii.html
http://electrik.info/main/electrodom/1101-kak-snyat-pokazaniya-schetchika-elektroenergii.html
https://www.asutpp.ru/ustanovka-schetchika-elektroenergii.html
https://strij.tech/products/umnyie-elektroschetchiki/elektroschetchik-so-vstroennyim-radiomodulem-a1
https://strij.tech/products/umnyie-elektroschetchiki/elektroschetchik-so-vstroennyim-radiomodulem-a1
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Рисунок 1 – Огненная лампа

Все комплектующие мы заказывали с интернет магазина 
Arduino Nano предусмотрено всё необходимое для удобной 

работы с микроконтроллером: 14 цифровых входов/выходов (6 из 
них могут использоваться в качестве ШИМ-выходов), 6 аналоговых 
входов, кварцевый резонатор на 16 МГц, разъём Mini-USB, разъём 
питания, разъём для внутрисхемного программирования (ICSP) 
и кнопка сброса. Сердцем платформы Arduino Nano является 
8-битный микроконтроллер семейства AVR – с тактовой частотой 
16 МГц. Контроллер предоставляет 32 КБ Flash-памяти для 
хранения прошивки, 2 КБ оперативной памяти SRAM и 1 КБ 
энергонезависимой памяти EEPROM для хранения данны [2].

Рисунок 2 – Ардуино Нано

Сенсорная кнопка «TTP223» – выполнена на базе микросхемы 
«TTP223-BA6» в виде бескорпусной платы на емкостном 

принципе, и может работать в режиме с фиксацией и без фиксации 
включения при касании рукой или поднесении руки на небольшое  
расстояние (до 5 мм).

Датчик касания модуля «TTP223» имеет площадку в виде 
металлизированной поверхности печатной платы с надписью 
«touch», при поднесении или касании его рукой, происходит 
включение светодиода на плате и на выходе «Q» появляется 
напряжение. На плате имеются две перемычки для настройки 
режимов выхода «Q» (перемычка A (AHLB) – настройка 0 или 1 на 
выходе и перемычка B – вкл./выкл. фиксации переключения) [3].

Рисунок 3 – Сенсорная кнопка

Адресная светодиодная лента - вершина эволюции лент. 
Представляет собой ленту из адресных диодов, один такой светодиод 
состоит из RGB светодиода и контроллера. Да, внутри светодиода 
уже находится контроллер с тремя транзисторными выходами! 
Внутри каждого! Ну дают китайцы блэт! Благодаря такой начинке 
у нас есть возможность управлять цветом (то бишь яркостью r g b)  
любого светодиода в ленте и создавать потрясающие эффекты. 
Адресная лента может иметь 3-4 контакта для подключения, два из 
них всегда питание (5V и GND например), и остальные (один или 
два) – логические, для управления [4].
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Рисунок 3 – Адресная лента

Светодиодный цифровой плафон – презентабельный, простои 
и доступный матовый плафон из Леруа Мерлен.

Рисунок 4 – Светодиодный плафон

Схема подключения огненной WiFi лампы.
Для начала провода с задней части матрицы придется 

отпаять, кроме трёх основных. Либо можно будет продублировать 
питание, как это и задумано было разработчиком матрицы. Все 
питание объеденяется в одну скрутку, а затем расходится по 
компонентам схемы. Конденсатор улучшает стабильность работы 
микроконтроллера. Снимаем изоленту с монтажных проводов, далее 
аккуратно все необходимо собрать. Нужно будет сделать паз под 

провод сверху трубы, и надрез для того же на плафоне. Крепим 
матрицу длинными стяжками, затем провод закрепляем супер клеем. 
Сенсорную плату нужно закрепить в миллиметре от поверхности, 
используя двусторонний скотч. Делается это все, после прохода 
модуля вместе с проводом через отверстие в плафоне.Модуль 
должен стабильно отрабатывать касание пальца, без залипания. 
Далее окончательно собираем лампу. 

Рисунок 5 – Сборка лампы

Следующии шаг; подключаем светодиодную ленту к 
компьютеру при помощи обычного USB кабеля и загружаем 
прошивку, которую мы написали на С++

Рисунок 6 – Загрузка прошивки
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Заключение
Проект «Огненная WiFi лампа» был собственноручно 

нами сделан. Мы загрузили прошивку на С++, затем используя 
необходимые элементы, сделали огненную WiFi лампу-будильник 
сами, не имеющую аналогов в Казахстане. Огненная WiFi лампа-
будильник умеет следущее:

– 14 крутых эффектов
– Настройка яркости, скорости и «масштаба» для каждого 

эффекта
– Система получает точное время из Интернета
– Управление кнопкой; смена режима, вкл/выкл, настройка 

яркости 
– Будильник-рассвет.
– Настройка эффектов со смартфона
– Демо-режим
– И несколько дополнительных функции

Рисунок 7 – Готовая светодиодная WiFi лампа-будильник
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2 https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-nano/.
3 https://radiomart.kz/moduli-upravleniya/3790-sensornyj-

vyklyuchatel-na-module-ttp223.html.
4 https://voltiq.ru/arduino-and-ws2812b/.

6 Секция. Физика-математикалық ғылымдар. 
Автоматтандыру жүйелерінің және 
АКТ-технологияларының дамуы

6 Секция. Физико-математические науки. 
Развитие систем автоматизации и ИКТ-технологий

6.1 Физика-математикалық ғылымдардың жағдайы
6.1 Современное состояние физико-математических наук

АЛГЕБРАДАҒЫ СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ЕСЕПТЕР

ЖАНАБЕК И. Қ.
студент, ПМПУ, Павлодар қ.

НАЙМАНОВ Б. А.
к.п.н., профессор, ПМПУ, Павлодар қ.

Оқушылардан әртүрлі мәселелерді «ақыл-ой тұрғысынан» 
шешуді талап ететін логикалық сипаттағы қиындықтар күшейе түсті. 
Оқу пәндерін ойдағыдай меңгеру көбінесе мектеп оқушыларының 
математикалық дайындық деңгейіне байланысты болады. 
Қиындықтың жоғарылауы, стандартты емес есептерді шешуде 
математикаға қызығушылық танытатын балаларды оқытудың 
белгілі бір жүйесі көрініс табуы керек. Біз осы жүйенің кейбір тиісті 
ерекшеліктерін атап көрсетеміз:

1 Оқушылардың тек стандартты емес міндеттерді шешу 
үшін ғана емес, ең бастысы, математиканы және басқа да жоғары 
сыныптардағы пәндерді оқу кезінде кейінгі жалпылау үшін қажетті 
нақты-практикалық тәжірибені жинақтауына жан- жақты ықпал 
ету керек.

2 Оқушылардың бірқатар фактілерді салыстыру негізінде 
өздерінің «жорамалдарын», болжамдарын жеткізе білуге үйрету. 
Басқаша айтқанда, толық емес индукция негізінде өз гипотезасын қою.

3 Оқушылардың аса маңызды математикалық түсініктерін 
қалыптастыру бойынша тұрақты, мұқият жоспарланған жұмыс.

4 Стандартты емес жаттығулар, сондықтан мұндай жаттығулар 
тұрақты оқулық жаттығулар жүйесініне қосымша болып табылады. 
Ең қиын тапсырмалар математикалық олимпиадалар, конкурстар 
және т. б. талаптарының деңгейіне сәйкес келеді.

Жүйенің маңыздылығын нақты тақырып бойынша келесі 
тапсырмаларды шешу мысалымен түсіндірейік [1, С. 16].

https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-nano/
https://radiomart.kz/moduli-upravleniya/3790-sensornyj-vyklyuchatel-na-module-ttp223.html
https://radiomart.kz/moduli-upravleniya/3790-sensornyj-vyklyuchatel-na-module-ttp223.html
https://voltiq.ru/arduino-and-ws2812b/
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Олимпиада есептері
1) Төмендегі теңдіктегі әріптердің орнына қандай цифрлар 

қойғанда дұрыс болады:

Шешуі: Теңдіктің сол жағындағы санның негізі  – екі 
таңбалы сан, ал оң жақ бөлігі  – үш таңбалы сан, екіншіден, 
дәреже көрсеткіші болып есептелетін  саны 1-ге тең бола алмайды. 
Өйткені 1=A  болғанда, теңдік дұрыс болмайды. 3<A  десек, екі 
таңбалы санның кубы 1000-нан асып кетеді. Ендеше, 2=A  деуге 
болады. Сондай-ақ  және  сандарының соңғы цифрлары 
бірдей. Бұл  болғанда дұрыс. Сонымен, 
есеп шарты орындалу үшін 252 немесе 266 болуы керек. Есепті 
қосымша тексеріп, талдай келе 252=625 саны ғана есеп шартын 
қанағаттандыратынын байқаймыз.

2) n санының кез келген мәнінде мына теңсіздіктің бұрыс 
болатындығын дәлелдеу керек:

Шешуі: Шарт бойынша көбейтіндіні

немесе

( )( )
( )
( ) 2

12
2

1
11

...
64

5
53

4
42

3
3

2 222222

+
+

⋅=
+
+

⋅
+−

⋅⋅
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

⋅
n
n

nn
n

nn
n

түрінде жазамыз. 
2
1

+
+

n
n

 өрнегі n-нің кез келген мәнінде 1-ден  
 
кем дұрыс бөлшек. Бұдан қарастырылған көбейтінді 2-ден кіші 
болады деген қорытынды шығады.

3) 1973 санын 1, 2, 3, .., 999 сандарына көбейткенде шыққан 
сандардың соңғы үш цифры тең болмайтынын дәлелдеңіз.

Шешуі.Соңғы үш цифрды 1973 санын 1000-ға бөлгендегі 
қалдық ретінде де алуға болады. Көбейткіштер 1, 2, 3, ..., 999 
сандарын a және b арқылы белгілеп, бөлінгіш, бөлгіш, бөлінді, 
қалдықтарды пайдаланып,

1110001973
10001973

rqb
rqa
=−
=−

Тендіктерін жазуға болады (  -, 1qq  – бөлінділер, −1, rr  – 
қалдықтар) rr ,1  – қалдықтарын өзара тең деп алайық, онда 

11000197310001973 qbqa −=− немесе 
11000100019731973 qqba −=− ш ы ғ а д ы .  Б ұ л  а р а д а н 

( ) 11000:1973 qqba −=−  деп жазуға болады. 1qq −  – бүтін 
сандар. Себебі ( )ba −1973  саны 1000 санына бүтіндей бөлінуі 
керек. Ал ,10001 <≤ a .10001 <≤ b  1973 саны жай сан. Бұл арадан 
r  және 1r  қалдықтарының әр түрлі болатындығы шығады.

4 Кез келген нақты cba ,,  және d  сандары үшін

теңсіздігінің дұрыс болатындығын дәлелдеңіздер.
Дәлелдеуі.
1-әдіс. .

2-әдіс. Берілген теңсіздіктің дұрыстығын дәлелдеу үшін алдын-
ала  теңсіздігінің дұрыс болатындығын көрсетеміз.  
 
Бұл теңсіздікті дәлелдеу үшін

болатындығын қарастыру жеткілікті:

Мұнан әрі алғашқы теңсіздікті дәлелдеу үшін   
 

түріндегі үш теңсіздікті өзара қосу жеткілікті. Сонымен,

теңсіздіктерін мүшелеп қоссақ, дәлелдейік дегеніміз шығады.

5 Қосындысы k⋅498 санына, ал бөліндісі бес санына еселік 
болатын үш таңбалы екі санды табу керек.
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сы Шешуі. Ол сандарды a  және b  деп алайық және ba < болсын. 
Шарт бойынша 

1000100 <<≤ ba , kab 498=+  және ab 5= ,
бұдан ka 4986 = , , ал kb 415= . 

Біріншіден, 2≥k , екіншіден, 2≤k , ендеше .2=k
Жауабы: 166 және 830.
6 Жүзден бастап он мыңға дейін үш бірдей цифрдан тұратын 

қанша бүтін сан бар?
Нұсқау. Егер ноль үш рет қайталайтын болса, онда тоғыз 

цифрдың бірі алдына жазылады. Егер сандағы 0≠a цифры 
қайталанса, онда abb ≠,  басқа бір сан болғаны. Ол 9, 4, 9 болады. 
Сонымен барлығы 333 сан.

Жауабы: 333.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Бартенев Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре.Пособие для 

учителей. М.,  «Просвещение»,1976. – 40 стр.
2 Ильясов М.Н. Сборник избранных задач математических 

олимпиад школьниов. Уч.пособие. – Павлодар: ПГПУ, 2009. – 182 стр.
3 Ильясов М.Н. Павлодарские олимпиады школьников по 

математике ХХІ. - Павлодар: Ертіс Дарыны, 2010. – 300 стр.
4 Ильясов М.Н. Павлодарские олимпиады школьников по 

математике ХХІ: учебное пособие. - Павлодар: ПГПИ, 2011. – 166 стр.
5 «Математика және физика» атты ғылыми-әдістемелік 

журналдар. – № 1-6. – 2008 ж. – 2009 ж. – 2010 ж. – 2011 ж.

ЛЕЖАНДР ПОЛИНОМДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 
МАТЕМАТИКАЛЫҚ ФИЗИКАДАҒЫ ҚОЛДАНЫЛУЛАРЫ

ЖҮСІПБЕКОВА Ә. Б.
студент, ПМПУ, Павлодар қ.

МАШРАПОВ Н. К.
к.ф-м. н., профессор, ПМПУ, Павлодар қ.

Математикалық физиканың теңдеулерін және олар үшін 
шекаралық есептерді шешкенде стандартты элементарлық 
функциялар жиынтығымен бірдей бола бермейді. Әрбір теңдеу 
элементар функциялар бола бермейтін шешімдер классын жасайды. 
Сонымен қатар, қарапайым және маңызды теңдеулерді шешуде 
кездесетін элементар емес функциялардың ішінде бірнеше рет пайда 

болатын функциялар бар, сондықтан олар жақсы зерттелген және 
белгілі атаулар алған. Мұндай функцияларды арнайы функциялар 
деп атайды. Әдетте, олар математикалық физиканың нақты 
мәселелерінің меншікті функциялары болып табылады. Осы арнайы 
функцияларға: сфералық функциялар, цилиндрлік функциялар, 
Лежандр, Чебышев, Лагер және Эрмит полиномдары жатады. 
Ал жалпы Лежандр, Чебышев, Лагер және Эрмит полиномдары, 
тағы да басқа полиномдар бір сөзбен ортогональдық классикалық 
полиномдар деп аталады [2, С. 244].

Лежандр теңдеуі деп мына төмендегі түрдегі теңдеуді айтады:

                                 (1) 

мұндағы λ  – кейбір параметр. 1−=x  және 1+=x  осы теңдеудің 
ерекше шешімдері деп аталады. 

Төмендегі шекаралық есепті қарастырайық: λ   параметрінің 
мәндерін табу керек, ол үшін [ ]1,1−  аралығында  ерекше 
нүктелерімен шектелген (1) теңдеудің бастапқы шешімі болады.

Лежандр теңдеуінің шешімін дәрежелік қатар бойынша 
іздейміз

∑
∞

=

=
0

.
n

n
n xay

                                       
(2)

(2)-ге (1)-ді қою арқылы мына төмендегі теңдеуді аламыз:

( )( ) ( )[ ] .02112
0

2 =+−−−++∑
∞

=
+

n

n
nnnn xanaannann λ

Бұдан шығады
( )( ) ( )[ ] 0112 2 =−+−++ + nn annann λ

немесе
( )

( )( ) .
21

1
1 nn a

nn
nna

++
−+

=+
λ

                              
(3)

0a және 1a ерікті коэффициенттері болып қалады. Егер ,00 ≠a
01 =a болғанда (1) теңдеудің дербес шешімі х тек жұп дәрежелі 

болғанда алынады, ал  ,00 =a 11 ≠a  – дербес шешім х тек тақ 
дәрежелі болғанда алынады.

( )1+= nnλ  үшін (4) теңдеудің  ерекше нүктелерінде 
шектелген көпмүшелі n дәрежесі түрінде шешімі бар. Енді теңдеудің 
сәйкес шешімдерін табамыз
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n дәрежелі түріндегі көпмүшелер.
2n дәрежелі түріндегі көпмүшені қарастырайық:

( )nxz 12 −=
Осы көпмүшелік келесі дифференциалдық теңдеуді 

қанағаттандыратындығын байқауға болады:

Осы теңдеудің екі жағын х арқылы n рет дифференциалдаймыз. 
Бұдан шығады:

Егер біз бұл теңдеуді тағы да х арқылы дифференциалдасақ (4) 
теңдеуді қанағаттандыратын )(nz табамыз. 

Сонымен (4) теңдеудің шешімі 

мұндағы С – тұрақты. ,
!2

1
n

C n= ескере отырып мына төмендегі 
теңдеуді аламыз

                 
(5)

Бұл (1) теңдеуінің шешімі ( )1+= nnλ  болатын Лежандр 
полиномдары. (5) формула Родриганың формуласы деп  
аталады [1, С. 195].

Әр түрлі потенциалы бар екі іргелес өткізгіш жарты шарлар 
үшін азимуттық симметрияның шекаралық есептері

Потенциалды табудың жалпы әдісін қолданудың мысалы ретінде 
жұқа (оқшаулағыш тығыздағышпен) бөлінген екі жарты шардан 
тұратын радиусы а болатын өткізгіш сфера есебін қарастырайық.

Жарты шардың потенциалы әртүрлі. Сөзсіз, потенциалдар 
сәйкесінше V және – V тең болған жағдайда, нәтижеге тұрақты 
потенциалдағы сфераның шешімін қоса алып, жарты шардың 
ерікті потенциалы үшін шешімін алуға болады (Оқшаулағыш 
тығыздағыш) 0=z  жазықтығында орналасқан, жоғарғы жарты 
шардың потенциалы V, төменгі жағы  – V (1-сурет). [3, С. 57].

Сурет 1

( )








≤<−

<≤
=

;
2

,
2

0

πθπ

πθ
θ

V

V
V

                     

(6)

Лаплас  теңдеуін ің  сфералық координаталардағы 
( ) ( ) ( )ϕθ QP
r
rU

Φ  шешімінің жалпы формасынан, азимуттық 
симметрия есебі үшін 0=m -ді ϕimeQ ±=  енгізу керек деген 
тұжырымға келеміз. Сондықтан, есептің жалпы шешімі төмендегідей 
болады: [3, с. 71]

( ) [ ] ( )∑
∞

=

+−+=Φ
0

)1( cos,
l

n
n

n
n

n PrBrAr θθ
             

(7)

nA  және nB  коэффициенттері шекаралық жағдайлардан 
анықталады. a радиусы бар сфера бетінде мүмкін болатын ( )θV  
арқылы сфера ішіндегі потенциалдың мәнін табу керек делік. 
Егер бастапқыда координатада заряд болмаса, онда потенциал осы 
нүктеге ақырлы болуы керек, сондықтан барлық n үшін 0=nB . 

nA  коэффициентін сфера бетіндегі (7) өрнегінің мәндерін есептеу 
арқылы табуға болады:

( ) ( )∑
∞

=

=
0

cos
l

n
n

n PaAV θθ
                                 

(8)

(8) теңдік – бұл сәйкес ∑
∞

=

=
0

)()(
n

nn xPAxf  Лежандр  
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сы полиномдарының кеңейтілген түрі, осылайша nA коэффициенттері 
келесідей анықталады: [3, С. 77]

( ) ( )∫
+

=
π

θθθθ
0

sincos
2

12 dPVnA nn

                    
(9)

Мысалы: Бір-бірінен жіңішке тығыздағышпен оқшауланған 
және 1v  мен 2v  потенциалдарына жалғанған екі жарты шардан 
тұратын, радиусы R қуыс шеңберіндегі потенциалды анықтайық.

Есептің математикалық қойылымы: Rr <≤0  аймағында 
шекаралық шарттарды қанағаттандыратын 0=∆u  теңдеуінің 
( )θ,ru  шешімін табу қажет
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Шешімі: Біріншіден, тек шектелген шартты қанағаттандыратын 
( )θzrfu )(=  түріндегі 0=∆u  теңдеуінің шешімдерін табамыз. 

Айнымалыларды бөліп алу арқылы

аламыз. 
Демек, 

( ) ,02 =−′ ffr
dr
d λ

      
( ) .0sin

sin
1

=+′⋅ zz
d
d λθ
θθ

Соңғы теңдеуде θcos=x  айнымалысын ауыстырамыз.  
Осыдан

аламыз.
( )1+= nnλ  үшін ( )xPn  Лежандр полиномы  [ ]1;1−  шекетелген 

аралығында шешім бар. Мұндай λ  теңдеуі )(rf  мәні үшін 
nrrf =)(  түріндегі шектелген шешіміне ие. Бастапқы есептің 

шешімін төмендегі түрде іздейміз:

( ) ( ).cos,
0
∑
∞

=

=
n

n
n

n PrAru θθ

nA  коэффициенттері екінші шекара жағдайынан, Лежандр 
полиномдарының ортогоналдылық қасиетін қолдана отырып 
анықталады:
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Математика ғылым ретінде есептен пайда болған және есеп 
арқылы дамиды. Есеп шығару мұқтаждығынан мүмкіншіліктер 
теориясы, ойындар теориясы, информатика теориясы, сонымен 
қатар, биология теориясы да дамиды. Мектеп математикасын есепсіз 
құру мүмкін емес. 
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Биологиялық мазмұнды есеп оқушылардың ұғымдары, 

теорияны және математика әдістерін меңгерудің тиімді де, 
айырбасталмайтын құралы болып табылады. Ойлау қабілетімізді 
дамытуда математиканың биология пәнімен байланысын көрсетуде 
есептің алатын орны өте зор.

Есеп шығару – ерекше жұмыс, дәлірек айтсақ ой жұмысы. Ал 
кез-келген жұмысты дұрыс атқару үшін, оның неден тұратыны және 
оны орындау үшін қандай құрал, әдіс керек екендігін алдын – ала 
анықтап алу қажет. Кез-келген есеп шарттардан және талаптардан 
құралады. Қолданбалы есептер ғылымды өмірмен, күнделікті өмірге 
қажетті жағдайлармен ұштастырып жатқандықтан, мақсатымыз 
қолданбалы есептердің биологиядағы алатын орнын айқындау.

Оқушылардың пәнге деген ынтасын арттыру жолдарының 
бірі–сабақ барысында оның практикалық және қолданбалы 
рөлін ашып көрсету. Ол үшін жаңа теореманы дәлелдеу немесе 
есеп шығару барысында әрқашанда өмірмен байланыстырып 
отырған пайдалы. Мұғалім оқу процессін ұйымдастырғанда, 
мүмкіндігінше қарастырылып отырған теорияның өмірде қайда, 
қалай пайдаланатынын ашып көрсетіп отырғаны жөн.

Өзінің алға қойған дидактикалық мақсаттарына қарай есептерді 
үш түрге бөлуге болады:

Сурет 1

Әр түрлі есептерді оқушыға үйрету үшін сұрақтар мен  
ақыл-кеңестер жалпылама сипатқа ие болу керек. Есеп шығара білу 
қыры мен сыры мол, үзіліссіз тәжірибе арқылы келетін үлкен өнер 
екенін есте ұстау қажет. Есеп шығаруға бағыт, бағдар беретін ғылыми-
әдістемелік әдебиеттерге (Колягин Ю. М., Пойа Д., Туманов С. И., 
Фридман Л. М., Эрдниев П. М., Эсаулов А. Ф. т.б.) шолу жасай отырып, 

озық тәжірибелі мұғалімдердің еңбектеріне сүйене келе, қандай да 
болмасын есепті шығаруды негізгі төрт кезеңге бөлуге болады:

1 есептің шарты мен талабын терең түсіну;
2 есепті шығарудың жоспарын құру;
3 жоспарларды жүзеге асыру;
4 есепті тиянақтау.
Қолданбалы есептер ғылымды өмірмен, күнделікті өмірге 

қажетті жағдайлармен ұштастырып жатқандықтан, мақсатымыз 
қолданбалы есептердің биологиядағы алатын орнын айқындау.

Осыған сай алдымызға төмендегідей міндеттер қойып отырмыз:
1 қолданбалы есептердің практикамен ұштасып жатқандығын 

көрсету;
2 қолданбалы есептің сабақ тиімділігін арттырудағы орнын 

айқындау;
3 қолданбалы есептерді шығаруға қойылатын әдістемелік 

талаптарды негіздеу;
4 қолданбалы есептердің түріне байланысты жаттығулар 

жүйесін құру.
Есеп шығару үрдісінің іс-әрекет үлгісі

Сурет 2

Математиканың қолданбалы және практикалық бағытталуы 
неден тұратынын терең түсінуіміз керек. Биология пәнін оқытуда 
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қолданбалы бағытты ашып көрсету – бұл оқушылардың болашақта 
қандай мамандықтарда болмасын кең пайдалануына жол ашады. 
Мұғалім тарихи деректерді келтіре отырып, математикалық және 
биологиялық теминдер мен түсініктердің адамның өмір қажеттігінен 
туғандығынан, ал математикалық түсініктер ішкі қайшылықтар 
негізінде өзгеріп, дамып отыратынына кең түсінік береді. Мысалы, 
ертеде вавилондықтар пайдаланған алпыстық бөлшектер өмірде 
қолдануға одан да ыңғайлы ондық бөлшектермен алмастырылғанын, 
оның ізі тек қана уақыт пен бұрыштың өлшемдерінде сақталғанын 
мысал ретінде толықтыруына болады [1, 2].

Биологияның практикалық және қолданбалы рөлін ашудың 
жолдарының бірі – оның пәнаралық байланысын жете көрсету. 
Бұның әр түрлі жолдары бар. Бірінші жол – биология сабағында 
қолданбалы есептерді мүмкіндігінше көбірек шығару. Екінші 
жолы – басқа пәндерді өткенде математикалық білімдерді кеңінен 
пайдалану. 

Сурет 3 

Биологияны өткенде де оқушылардың математика сабағында 
алған кейбір білімдеріне сүйенуге болады. Геометрия сабағында 
өстік және орталық симметрия туралы түсініктерін көрнекі 
түрде бекіте түседі. Биология сабағында мұғалім өсімдіктердің 
жапырақтарынан құралған гербарии көрсетіп, оқушылармен 
мынандай сұрақтарды талдауы керек: «Симметрияның қандай 
маңызы бар? Не симметриялы?». Сөйтіп симметрияның фактілері 
жалғыз математикада ғана емес, табиғатта да, өнерде де орын 
алатынына оқушылардың көздерін жеткізеді. Биология сабағында 
селекция, генетика және т.с.с. тақырыптарды түсіндіру барысында 
математикадан: рационал және нақты сандарға амал қолдану, 

пропорциялар мен проценттер, орташа арифметикалық және 
орташа геометриялық, тура және кері геометриялық тәуелділіктер, 
сызықтық және квадраттық теңдеулер сияқты алған білімдері 
пайдаланылады.

Биология сабағында кейбір тақырыптарды өткенде 
оқушылардың математикалық білімдеріне сүйенеді. Мысалы, 
масштабтық қатынастар, тірі организмдер, ұқсас түрлендірулер.

Есеп: Егер адам организмінің шығаратын жылуы 33л мұзды 
суды қайнатуға жеткілікті болса, онда ол тәулігіне қанша жылу 
бөліп шығарады. Сонымен, жоғарыда келтірілген деректерден 
математика мектептегі оқу процесінде маңызды пәнаралық 
функция атқаратынын көрдік. Пәнаралық байланысты іске асыру 
оқушылардың білімін бір жүйеге келтіруді қамтамасыз етеді. 
Пәнаралық байланыс оқушыларға политехникалық білім берудің, 
мамандыққа бағдарлаудың және еңбекке дайындаудың негізі  
болып табылады.

Есептердің қолданбалылығының бағытына қарай бірнеше 
түрге бөлуге болады.

Олардың біріншісіне, яғни ең төменгі деңгейіне қажетті 
математикалық модульді құруға керекті мәселелер есептің шартына 
тікелей беріледі. Мұндай есептердің таза математикалық есептерден 
айырмашылығы ондай шамаларға қандай да бір мазмұнды мағына 
берілген. Мысалы, «8+5 неге тең болады» дегеннің орнына «8 
дәптерге тағы 5 дәптер қосатын болсақ, қанша дәптер болады» 
деген шартпен алмастырады. 

Қолданбалы бағыттағы есептердің екінші деңгейіне оқушылар 
оларды шешу барысында есептің шартында айтылмаған, бірақта 
өте қарапайым, адамдардың күнделікті өмірінде кездесетін 
математикалық тәуелділіктерді (мысалы, заттың құны, бағасы және 
саны арасындағы, дененің бірқалыпты қозғаласындағы жылдамдық, 
уақыт және жүрілген жол арасындағы тәуелділіктер және т.б.) 
қолдану арқылы шығарылатын есептер.

Қолданбалы есептердің үшінші дәрежедегі түріне оқушылар 
оларды шығару үшін басқа пәндерді (физика, химия, биология және т.б.)  
оқып білу барысында меңгерген қандай да бір заңдылықты 
немесе оқулықтан, болмаса, анықтамадан (справочник) белгілі 
бір материалды тауып қолдану арқылы шығарылатын есептерді 
жатқызамыз [4]. 

Қолданбалы бағыттағы есептердің ең жоғарғы дәрежедегі 
бесінші түріне нақты бір физикалық обьектіге немесе құбылысқа 
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байланысты мәселелер жатады. Бұл түрдегі есептерді шығару 
үшін қандай шамаларды анықтап қарастыру керек немесе қандай 
өлшеулер жүргізу қажет [5].

Мысал ретінде биология сабағында ұсынылған қолданбалы 
есептер жүйесін үш деңгейге (А тобы – 1 деңгей; В тобы – 2 деңгей; 
С тобы – 3 деңгей) бөліп ұсынамыз:

А – тобы 
1 Тірі организмнің өмір сүруі үшін организмдегі судың 

қалыпты мөлшері сақталуы қажет. Адамның массасының 65 % -і,  
жануарларлар массасының 50 %-і, үй жануарлары массасының  
59 %-і, үйректер массасының 70 %-і, балықтар массасының 75 %-і 
және медуза массасының 99 %-і су. Аталған организмдегі, судың 
проценттік мөлшерін бағанды диаграммада көрсетіңдер. Сұрақтарға 
жауап беріңдер:

1 судың проценттік шамасы ең азы қай организм? Не себепті 
деп ойлайсыз?

2 судың проценттік шамасы ең көбі қай организм? 
3 Киттің салмағы 50 т. Дүниедегі ең кішкене сүт қоректі – 

этрусс. Оның салмағы 2 граммдай. Пілдің жүрегі минутына 25 рет 
соғады, этрусстікі–1200 рет соғады. 

а) этрустың жүрегі секундына қанша рет соғады?
ә) киттің массасы этрустың массасынан неше есе артық? 
б) этрустың жүрегі пілдің жүрегінен қарағанда минутына неше 

есе артық соғады?
В – тобы 
1 100г сәбізден 14 мг А және С витаминдерін алуға болады. 

Мұндағы С витамині А витаминіне қарағанда 4 мг аз болса, 5 г  
С витаминін алу үшін қанша сәбіз керек?

Шешуі: 100г сәбізде 5 мг С витамині, 9 мг А витамині бар, 
өәткені, шарт бойынша А және В витаминінің мөлшері 14 мг. 
5г5мг-нан 100 есе артық, олай болса, 5 г С витаминін алу үшін 

яғни 100 кг сәбіз қажет. 
Жауабы: 100кг.
С – тобы 
1 100г асқабақтан 8 мг С витаминін алуға болады. 100 мг алу 

үшін қанша асқабақ қажет?
Шешуі: 100 г-ды 8 мг-ға бөлсек, 1 мг витамин алу үшін 1025 г 

 асқабақ қажет екенін көреміз. Онда 100 мг С витаминін алу үшін 
 асқабақ қажет.

Жауабы: 1,25 кг.

Сонымен, биология сабағында қолданбалы есептерді пайдалану 
абстракциялаудан туған шамаларға мән-мағына, ұғым береді, 
жаратылысына түсінік береді және оқушылардың білімдерін 
нығайтып, тереңдей түседі.

Зерттеу практикасы мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік 
берді:

1 Ұсынылған қолданбалы сипаттағы есептер және оларды 
пайдалану:

– оқушылардың алған биолгиялық білім сапасын арттыруға 
және оларды практикаға қолдана алу;

– теориялық материалдың практикалық қолданымымен тікелей 
танысуға;

– өз бетінше әр түрлі есептеулер жүргізе алуымызға және 
оларды әр түрлі ақпараттар ағынына өзіндік талдау жасауға білім 
деңгейімізді көтеруге себептеседі деп ойлаймын.

2 Алынған нәтижелер зерттеу болжамын дәлелдейді.
Жұмыстағы ұсыныстар мен қорытындылар биология пәнін 

қолданбалы математиканы пайдаланып, зерделеу барысында 
білімімізді дамытуға мүмкіндігі бар.
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В 1990 году, после того как научились получать фуллерены 
в граммовых количествах, начались поиски их практического 
применения. В настоящее время ведутся крупномасштабные 
исследования по применению фуллеренов во многих областях 
науки, техники и производстве. Тормозом их применения 
является дороговизна фуллеренов. Но поиски путей решения 
не прекращаются проблем идут. Уже издано много книг [1–5],  
в которых описываются методы получения, структура и свойства 
фуллеренсодержащих материалов, указываются направления их 
применения и описываются преимущества новых материалов.

Фуллерены могут быть использованы для улучшения 
эксплуатационных характеристик механизмов (транспортных 
средств и др.). Так присадки к маслам и смазкам повышают 
износоустойчивость пар трения, антизадирные составы используются 
для узлов, работающих в условиях повышенных нагрузок, 
композиты для тормозных колодок используются для скоростных 
транспортных средств. Модифицированные фуллеренами 
древесные композиты применяются в дейдвудных и аналогичных 
подшипниках, а смазывающе-охлаждающие технологические 
составы употребляются для работы инструментов.

Исходя из актуальности темы исследования в мире на 
сегодняшний день в целом, было решено провести ряд экспериментов, 
позволяющих получить присадки на основе углеродных наноструктур 
– фуллеренов в рамках имеющегося оборудования в Национальной 
нанотехнологической лаборатории (ННЛОТ) при КазНУ им. аль-
Фараби. В данной работе были получены присадки на основе фуллеренов. 
Анализ исследования проводился с помощью спектроскопии 
комбинационного рассеяния и оптической микроскопии, а также на 
тестовой установке на трение методом Тимкена в лаборатории.

В ходе исследовательской работы в первую очередь нами 
были получены углеродные наноструктуры на установке дугового 
синтеза, в инертной среде гелия  изображенной на рисунке  
1 (слева). В первую очередь, чтобы начать работать на установке, 
необходимо было отжечь графитовые стержни в вакуумной печи 
при температуре 600 0С в течение 3 часов, рисунок 1 (в центре).  
В эксперименте был использован графитовый электрод марки  
МПГ-7. После чего отожжённые стержни предварительно 
взвешивались и затем помещались в реактор установки. После чего 
реактор вакуумировался, затем постепенно напускался инертный газ 
гелий, и постепенно смыкали графитовые стержни при небольшом 
напряжении ~ 30В и токе ~ 200А. В ходе смыкания нижнегоанодного 
стержня образовывалась искра (дуга) с температурой ~ 700 0К 
в центре дуги, тем самым сжигая нижний анодный графитовый 
стержень. После синтеза на стенках реактора образовывалась 
углеродосодержащая сажа, рисунок 1 (справа), которая затем 
ссыпалась в емкостьи взвешивалась на аналитических весах. Потеря 
массы графита в ходе синтеза составила порядка 10–20 %. 

Рисунок 1

Полученную углеродную наноструктурированную сажу 
собирали с установки и пропускали через мелкое сито размером 
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ячейки 500 мкм для равномерного распределения фуллеренов по 
всему объему сажи. Также при синтезе был получен «депозит», 
представленный на рисунке 2, из верхнего сгоревшего катодного 
графитового стержня, который может меняться в зависимости 
от давления буферного газа в реакционной зоне  режимов 
эксперимента. При таком эксперименте можно получать аморфный 
углерод, одностенные нанотрубки (ОСНТ), многостенные 
нанотрубки (МСНТ).

Рисунок 2 – Углеродный депозит, состоит из аморфного 
углерода, ОСНТ и МСНТ 

Меняя условия эксперимента и характеристики процесса 
получения, углеродных наноматералов, можно увеличить объем 
сажи и уменьшить «депозит». Основной составляющей «депозита» 
является аморфный углерод. Аморфный углерод представляет 
собой мельчайшие кристаллики, которые расположены не 
упорядоченно, а хаотически. В ходе наших экспериментов были 
отработаны режимы, в результате которых углеродный «депозит» 
составляет всего 15–20 % из общей массы графитового электрода.

Затем после взвешивания упаковывали сажу в фильтровальную 
бумагу, которая проходила 5 циклов отчистки на аппарате 
Сокслета. Аппарат Сокслета служит для того, что бы выпарят при 
небольшой температуре и выделять кристаллы фуллеритов, тем 
самым выделяя смесь фуллеренов из углеродной сажи. На рисунке 
3 показан аппарат Сокслета используемый для выпаривания 
фуллеренов с помощью парами толуола конденсируемых 
циклическим кольцевым потоком. 

Сема установки 
Сокслета Цикл 1 Цикл 5

Рисунок 3 – Выделение фуллеренов 
из фуллеренносодержащей сажи

Выделенные фуллерены из сажи выпаривались, тем 
самым  образовывая твердые кристаллы, которые называются 
фуллеритами (рисунок 4). 

На рисунке 4 показаны оптические микрофотографии 
кристаллитов фуллерита полученные нами на установке при 
изменении тока, где видно изменение геометрической формы 
фуллерита от зависимости подаваемого тока на графитовые 
электроды с помощью источника постоянного тока которым служил 
сварочный выпрямитель.

 
135А 180А
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200А Фуллерит
Рисунок 4 – Микрофотографии полученных  

фуллеритов с увеличением электрического тока

Синтез проводился несколько раз, в ходе которого был отработан 
режим установки по получению углеродных наноструктур, тем 
самым увеличив выход смеси фуллеренов с 4 % до 6 % путем 
выбора оптимальной температуры и давления, а также остальных 
мелких параметров. 

Рисунок 5 – Спектры фуллеренов С70

На рисунке 4 представлен спектр комбинационного 
рассеяния,  из которых видно наличие полученных кристаллов 
С70. Положение пиков в спектре исследуемых кристаллов – 

фуллеритов – соответствует пикам образца С70, представленным в  
литературе [6, 7].

Также полученная фуллеренсодержащая сажа была 
использована нами в качестве присадки, путем приготовления 
суспензии из базового индустриального масла И – 40А. Полученную 
суспензию перемешивали с помощью магнитной мешалки в течение 
нескольких часов. В работе была использована машина трения, 
которая давала возможность оперативно проверить качество 
смазывающих материалов на удержание масляной плёнки в парах 
трения сталь-сталь при различных нагрузках. Машина Темкина 
имитировала работу какого-либо узла рабочих механизмов, где 
смазывающие материалы играли важную роль в быстроте износа 
деталей данных узлов. На рисунке 5 представлена установка по 
проверке на трение износ материалов (сталь-сталь).

а) б) в)
Рисунок 6 – а) машина Тимкена для проверки уменьшения 

трения; б)  стертый подшипник с присадкой из 
фуллеренносодержащей суспензии, справа без присадки стертый 

подшипник; в) суспензия из фуллеренносодержащей сажей

В начальный момент трения происходило диспергирование 
верхних слоев пары трения с образованием тонкодисперсных частиц 
материала. Взаимодействуя со средой и с активными элементами, 
происходило заполнение дефектов поверхности рабочего элемента. 
В дальнейшем при установившемся режиме контактирующей 
поверхности происходило покрытие тонкой пленкой материала, 
которая резко увеличивало фактическую площадь контакта (более чем 
в 10 раз). Это способствовало увеличению долговечности узлов трения.

Полученные смазочные материалы давали возможность к 
повышению коэффициента полезного действия на 1 % приводило 
к увеличению мощности двигателя ~ 4 %, так как 25 % КПД 
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соответствует полной мощности двигателя. Снижение потерь в этой 
паре сталь – сталь способствовало не только увеличению мощности, 
но и значительной экономии топлива.

Заключение
В ходе проведения и отработки режимов получения углеродных 

наноматералов был увеличен эффективно выход фуллеренов от 4 % 
до 6% на установке путем варьирования  режимовскорости сжигания 
графитовых стержней, давлениядо 30.7 кПа, а также остальных 
мелких параметров на установке. 

Полученные феллереновые материалы были применены в как 
смазочный материал, который позволил уменьшить трение и износ 
подшипников в среднем на 3–4 %. Данный эффект объяснялся 
скорее всего, тем что, в процессе трибополимеризации минерального 
масла на трущихся поверхностях образовывалось покрытие в виде 
пространственной трибополимерной сетки, связанной с подложкой. 
Это покрытие защищалоущиеся поверхности, метала сталь-сталь от 
непосредственного контакта, предотвращая массоперенос между 
трущимися контактами и в тоже время, будучи пространственной 
полимерной сеткой, удерживало в своих ячейках минеральное 
масло, обеспечивая, таким образом, и малоизносный режим 
трения, и малый коэффициент трения.Дальнейшая детализация 
надмолекулярного строения поверхностной пленки требует 
дополнительных исследований.
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MAGNETIC INDUCTION ENGINE

KENGESBAY M.
student, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar
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senior teacher, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

The proposed model of magnetic induction engine is the model 
of the future. To create such an engine is needed a powerful linear 
accelerator of small size, which should create a magnetic field capable of 
dispersing a circle of liquid metal. Use a vortex electric field associated 
with the change in time of the magnetic field. This field occurs without 
the participation of electric charges.

To get around the difficulties associated with the need to create 
high voltages between two metal electrodes, it is necessary to abandon 
the condition of potentiality, i.e. to use a vortex electric field associated 
with a change in time of the magnetic field. This field occurs without 
the participation of electric charges. Below is a diagram of the induction 
acceleration:

Picture 1 – Diagram of the induction acceleration
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To emphasize the generality of this principle, let’s suppose that in 

a certain volume V there is a time-varying magnetic field which lines 
of force are closed inside the volume and do not extend beyond its 
boundaries. Let a charged particle fly through the system on the way 
AB. According to Maxwell’s equation: , the electric field  
 

in the volume is associated with a change in the magnetic field in time. 
Let us now integrate the equation over the area covered by the contour, 
ABCA, closing it in the region where the magnetic field is absent. 
According to the well-known Stokes theorem, the rotor flow of the 
vector is equal to the circulation of the vector on a closed loop, where 

 is the magnetic flux through the shaded surface S. The integral 
in the left part is the induction EMF in the AB section, which provides an 
increment of energy W which can be calculated, considering the electric 
field to be quasi-stationary. Integrating the ratio along AB and taking 
into account that there is no electric field on the BCA section, we obtain

, where the derivative of the flow, according to the assumption  
 

of quasi-stationarity, changes little during the flight. In order for the 
energy increment to be positive, the magnetic field generating the flux 
must be oriented against the  surface element vector and increase in 
absolute value or be oriented in  and decrease. Unlike high-voltage 
methods of acceleration, the energy gain depends on the trajectory of the 
particle, not only on its end points. It is clear that the described scheme 
is essentially a transformer, in which the role of the secondary winding 
is played by the trajectory of the accelerated particles, and the primary 
winding is the excitation of the magnetic flux. According to the very idea 
of   a method intended for obtaining high energy without the use of large 
voltages, it is clear that this transformer must be boost even in the case 
of a single system span (single-turn secondary winding). 

An interesting feature of this acceleration scheme is that the electric 
field accelerating the particles is concentrated in the region where the 
particle flow moves. In contrast to the acceleration in the electrostatic 
field, in this case there is no potential difference between the cores with 
a magnetic flux. Given this circumstance, induction accelerators are 
sometimes called magnetic field-insulated accelerators, emphasizing that 
the magnetic field separates the electric field from the metal surfaces. 
Thus, the problem of electrical strength is greatly facilitated. However, 
it should be borne in mind that the linear induction acceleration circuit 
also has a serious drawback – the relatively small induction of the 

accelerating field. Where T is the time of change of the magnetic flux; 
B - maximum induction; L and R are the dimensions of the system, it is 
easy to obtain that the accelerating field is approximately 10 kV / cm, even 
with difficult-to-reach parameters R = 1 m, Bmax = 1.0 Tl and T = 1 μs. 
Therefore, the total length of the linear induction accelerator for several 
megaelectron volts is about ten meters. It is possible to significantly 
reduce the geometric dimensions of the system by repeatedly passing 
the particle through the region of the accelerating field, for example, 
during its circulation, along the contour. It is advantageous to have an 
induction field distributed along the orbit. This leads to the scheme of a 
cyclic induction accelerator, or betatron.

Picture 2 – Cyclic induction accelerator

The analogy with the step-up transformer is particularly clear here, 
since the number of turns of the secondary winding can be very large, 
and is limited to only one condition: for the entire time of the particle 
motion, the magnetic flux should change only in one direction.

Since on each turn the condition is satisfied, and the turn time 

is . If as is usually the case the accelerating flux is entirely  
 

concentrated inside the orbit of the particle, then the equation can be 
integrated using the ratio . Then the maximum momentum 
obtained is proportional to the total termination of the flow.

Other types of acceleration to use the engine design is not possible.
Magnetic induction engine is a ring. Inside the ring is a chute filled 

with fusible metal or alloy (or magnetic fluid). An exemplary diagram 
of magnetic induction engine:
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Picture 3 – Diagram of magnetic induction engine

During the operation of the magnetic ring, an induction acceleration 
must be created, which capturing the metal enclosed in the ring, will 
accelerate it along the inner side of the ring. A metal accelerating around 
the circumference of the ring in turn will capture the air molecules, 
thereby creating an air flow. By adjusting the engine, that is the metal 
inside the ring is accelerated at high speed can be directed in one direction. 
Thus, the air flow will serve as a powerful lifting force for various devices.

As described earlier, for dispersal of air molecules, the use of an 
alloy or magnetic fluid is necessary, since when dispersing molecules 
directly, the air temperature can increase to the state of the plasma 
(temperature million K and above).

Ferromagnetic fluid is able to reduce friction. Applied to the surface 
of a sufficiently strong magnet, it allows the magnet to slide on a smooth 
surface with minimal resistance.

Picture 4 – Magnetic fluids under the influence 
of various magnetic fields

Also ferromagnetic fluid is used in the aerospace industry. NASA 
conducted experiments on the use of ferromagnetic fluid in a closed ring 
as the basis for the stabilization system of the spacecraft in space. The 
magnetic field acts on the ferromagnetic fluid in the ring, changing the 
momentum and affecting the rotation of the ship.

Since there will be no moving particles in the engine the probability 
of failure will be excluded. The same efficiency will be higher than in 
other types of engines.

To this work we can draw the following conclusions:
1 Creating an engine based on a linear magnetic field is theoretically 

possible and the principle of this engine in the future will replace many 
mechanisms using a screw.

2 The lack of technology to create a powerful linear accelerator 
pushes the creation of the engine in the future. Now powerful accelerators 
have the size of a football field and more and small accelerators cannot 
create powerful magnetic field flows.

3 The creation of such an engine will allow you to move not only 
in the gas environment but also in the surface and underwater position, 
without changing the engine on the vehicle, this means that the device can 
move not only on our planet. But on any planet with a gas or liquid shell.

4 But most importantly, this engine is absolutely not harmful to the 
environment that is so important now. After all such an engine does not 
need to be filled with fuel and it does not emit harmful exhaust gases.

5 In addition such an engine has no moving mechanical parts which 
will not lead to breakage and reduce the number of accidents.
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сы ТУРИЗМ, ЭКОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ САЛАЛАРЫНЫҢ 
МАТЕМАТИКА ПӘНІМЕН БАЙЛАНЫСЫ ЖӘНЕ 

ҚОЛДАНБАЛЫ ЕСЕПТЕР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТЫП, 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА ЖЕТУ

СЕЙТҚАН А. Б.
студент, Ақпараттық технологиялар колледжі, Павлодар қ.

САДЕНОВА Р. Ж.
математика пәнінің оқытушысы,  

Ақпараттық технологиялар колледжі, Павлодар қ.

Табиғат – математиканың негізін қалаушы. Табиғатты 
танып білу үшін оқу керек. Бәрінен де тиімдісі – өз көзіңмен көріп 
бақылау. Көргендеріңді есте сақтай білу керек. Аспан, ай, күн, 
жұлдыз, тау, тас, өзен, көл, өсімдік (ағаш, бұта, шөп), аң, құс, адам 
осылардың барлығы табиғатты құрайды. Математика адамзат 
тарихында тұрмыстық мұқтаждықты қанағаттандыру мақсатында 
пайда болған ең алғашқы ғылым.

Орта ғасырларда ғұмыр кешкен ағылшын философы әрі 
табиғат зерттеушісі Роджер Бэкон (1214–1292) «Математика – 
барлық ғылымдардың тұңғышы әрі оларға пайдалы да, қажет те» 
деп бекер айтпаған. Ғылымдар туралы әңгіме болған бір мәселеде 
Роджер Бэкон математиканың маңызын «... ғылымдарға апарар жол 
да, ашар кілт те – математика» деп жоғары бағалаған. Ол толып 
жатқан ғылымдардың мәселен, сурет салу, музыка, құрылыс салу, 
жазу стилін кескіндеу, логика ғылымы т.б. ғылымдардың дамуына 
негіз бола алады.

Итальян физигі, механигі, әрі математигі Галилео Галилей 
(1564–1642) «Табиғат математика тілімен сөйлейді: бұл тілдің 
әріптері – дөңгелектер, үшбұрыштар және математикалық 
өзге де пішіндер... Табиғат өз заңдарын математика тілімен 
қалыптастырады», – деп айтқандай біз күн сайын өзімізді қоршаған 
табиғаттан әр түрлі өрнектерді кездестіреміз. Итальяндық 
математик Пизанолық Леонардо (Фибоначчи) (1180–1240) 1228 
жылы өз есімімен аталған (Фибоначчи сандар) сандар тізбегін ойлап 
тапқан. Бұл сандардың әрбір келесі саны өзінен бұрынғы (алдында 
тұрған) екі санның қосындысына тең болған. 

1+1=2; 2+1=3; 3+2=5; 5+3=8; 8+5=13; 13+8=21; 21+13=34; 
34+21=55; 55+34=89.

Сонда ол сандар: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... Осы 
сандар тізбегінің заңдылығын өзімізді айнала қоршаған ортадан 
кездестіруге болады. Ағаштардың жапырағы ағаш бұтақтарындағы 
екі жапырақтың арасына спираль тәрізді оралып орналасады екен:

Фибоначчи санын көптеген өсімдіктерден анықтап қараған 
қызықты. Күнбағыста 34 спираль бір бағытта оралған және 50-і 
басқа бағытта оралған.

Күз айларында бірінің соңынан бірі тізбектеле ұшатын қаздың 
керуеніне қай-қайсымыз да бір сәт қызықтап қарап қаларымыз 
сөзсіз.

Сүйір бұрыш түрінде ұшу кезінде әр құс қанат қаға отырып, 
арт жақта келе жатқан құстың ұшуын жеңілдететіндей әуе дәлізін 
жасайды. Осындай пішінде ұшатын қаздар тобы ұшу қашықтығын 
70 пайызға дейін соза алады. Мәселен, жеке қаз 70 шақырым ұша 
алса, топ қаз сондай уақытта 170 шақырымға жете алады. Бұл 
есепте жалғыз ұшқаннан гөрі топ күйінде ұшу шамамен екі еседен 
де артық пайдалы деген сөз. Осыншалықты өте нәзік есепті қаздар 
қайдан үйренді десеңізші?! Олай болса, қаздардың бұндай ұшуынан 
біз мынадай сабақ ұққандаймыз: демек, қандай да бір мақсатқа қол 
жеткізуді көздегендер өзара бас біріктіргенде ғана ол мақсаттарына 
анағұрлым оңайырақ әрі тезірек жетпек.

Ақ қайың. Параллель түзулер сияқты екі-екіден өседі. 
Жапырақтары үшбұрышты немесе ромб тәрізді болып келеді. 
Биіктігі 20 м дейін жетеді.

Ал,енді таулардың басына назар салайықшы, оларды призмаға 
ұқсатуға болады. Міне, осы жерде де математика мен табиғаттың 
үйлесімділігін байқауға болады.

Негізгі математикалық білім мен дағдыларды ықтимал жоқ 
ауданының географиялық картасын немесе жоспарын пайдалану 
үшін адамды үйрету деп аталатын географиялық мақсаттарына бар 
көрінеді математика және география байланыс.

Бұл міндет болып табылады:
- картадан белгілі бір қашықтықта;
- шкала айқындау;
- температура градиенті немесе қысым градиенті бойынша 

тауларының биіктігі есептеу;
- демографиялық көрсеткіштер мен сияқты есеп айырысу 

бойынша.
Cтатистикалық, корреляциялық: Сонымен қатар, олардың 

ғылыми-зерттеу география жиі математикалық әдістерін қолданады 
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балансын, әдісін (компьютерге қоса алғанда) модельдеу, және 
басқалар. біз экономикалық география туралы математика айтуға 
және жасайды, егер оның «жарты қарындасы» деп атауға болады.

1 Математика бизнесте, саудада
Базарға барып сауда жасасақ немесе өмірге қажетті практикалық 

өлшеулер жүргізгенде математикалық өте терең білім қажет деп 
ойламаймын. Математикалық терең білім математика бағытындағы 
мамандықты таңдаған адамға аса қажет және ол адам өз мамандығы 
бойынша өз саласын дамытады. Барлық адамның қабілеті бірдей 
емес. Сондықтан математикаға қабілетібар адам ғана математикалық 
терең білім алып, ал математикаға қабілеті төмен адам күнделікті 
қажетті математикалық есептеулерді білсе жеткілікті. Бизнес-
жоспар – бұл біздің экономикалық лексикамызда біршама жаңа 
категория. Кез келген жаңа элемент сияқты оны пайдаланудан 
бұрын оның дұрыс түсінілуі керек. Бизнес-жоспар бұл сіз өз 
бизнесіңізбен жетуді қалайтын нәрсе мен өзіңіздің мақсаттарыңызға 
жету үшін қолда бар ресурстардың пайдаланылуын жоспарлайтын 
тәсілдің қағазға түсірілген моделі болып табылады. 

Жақсы бизнес-жоспар логикалық түрде жоспарланған іс-
әрекеттердің сызбасы болып табылады. Ол келешекте бизнеске 
мағына беруді жорамалдайды. Сіздің алдыңызға қойған мақсаттардан 
шыға отырып, ол осы мақсаттарға қатаң белгіленген мерзімде қол 
жеткізу үшін сізге есептеу мен дәлдіктер қажет болады.

2 Математика тігін саласында
Киім тігуде ең қажеттісі , ол адамның өлшемін дұрыс есептеп 

алу. Ол үшін математиканы білуіміз керек.Сантиметрлік өлшеммен 
оның иығын, ұзындығын, жеңінің ұзындығын, енін өлшейміз. 
Сосын фасонын таңдап, өлшеп алынған өлшемдер бойынша қиямыз. 
Математикалық есеп бойынша қайырғанда матадан қосымша 
қалдыру керек екенін ұмытпай бәрін дәптерге жазып отырамыз. 
Содан кейін барып тігуге кірісеміз. Дәл, нақты өлшенген матадан 
сәнді де,әдемі көйлек тігіледі. Жеті рет өлшеп, бір рет кес демекші, 
есеп дәлірек болғаны жөн.

3 Математика құрылыста. Құрылыста бақылау жүргізу
Құрылыс… Бұл сөзді естігенде көз алдымызға әрине кірпіш, 

цемент, құм, қиыршық тас, саз, әк т.с.с. құрылыс материалдары 
елестейді. Дұрыс, себебі құрылыс материалдарынсыз құрылыс 
жүрмейді. Тіпті, кез-келген елдің экономикасын құрылысына 
қарап-ақ білуге болады. Құрылыс жүріп жатса, онда айналым, 
ақша, жұмыс бар деген сөз. Құрылысшылар – елді-мекендерді 

көріктендіріп, көз тартарлық әртүрлі зәулім ғимараттарды салып, 
оларды қала тұрғындарының игілігіне пайдалануға берумен 
халықтың тұрмысын, әл-ауқатын жақсартуға елеулі қызмет істеп 
келеді. Құрылыс пен сәулет өнері адамның алғаш пайда болуынан 
басталған көне кәсіп. Ғасырлар ауысса да ол бізбен бірге дамып, 
жетілуде. Құрылыс саласының өзіне тән ережесі, тәртібі және 
нормативтік құжаттары болады. Соған сәйкес әрбір құрылысшы 
кірпішті қалай қалау керек, оның нормасы қандай болады деген 
сияқты құрылыс технологиясын меңгеруі қажет. Сондай-ақ жобаны 
оқи білуі керек. Бір нысан мен екінші бір нысанның ерекшелігін білу, 
технологияны, адамды орнымен пайдалану, алған білімді тиімді 
жұмсай білу, дәл,нақты есептей білу керек. Яғни математикадағы 
масштабты жақсы түсініп, оны практикада қолдана білуіміз қажет.

Математиканың негізгі міндеттерінің бірі-практикалық 
қызметте қолдану үшін, білімді жалғастыру үшін, аралас пәндерді 
үйрену үшін қажетті негізгі математикалық білімді ұсыну. Туристік 
фирмалардың басты міндеті туристке оның тілектеріне сәйкес, 
бағаны, сапасын, жаңалығын ескере отырып, турлардың ең көп 
нұсқаларын ұсыну болып табылады. Математикалық білімдерсіз 
ең қарапайым тур есебін жасау, туристік нарықтағы жағдайды 
талдау, қосымша қызметтердің құнын анықтау, бюджетті, тәуліктік 
тұрудың құнын есептеу, тамақтану шығындарын, азық-түлік, 
шығын материалдарын есептеу, нарықтағы сұраныс пен ұсынысқа 
байланысты авто, т/ж және авиатасымалдау құнын есептеу қиын .

Математика күнделікті өмірде күнделікті қолданылады, 
математикалық дағдылар әрбір адамға қажет: ақшаны санау, 
валютаны айырбастау, өз бюджетін жалақыға дейін есептеу, 
демалысқа жинақтау. Біз маршруттың қашықтығын, биіктігін, уақыт 
аралығын, қозғалыс жылдамдығын және т.б. сипаттайтын шамалар 
туралы білімді үнемі пайдаланамыз. Мұның бәрі математика. 
Математикалық және туризм арасындағы тікелей байланыс бар, 
ол практикалық бөлімде біз егжей-тегжейлі зерттеуге тырысамыз. 
Жиналған ақпаратты талдай отырып, туризм математикалық біліммен 
тікелей байланысты деген алдын ала қорытынды жасауға болады.

Зерттеу практикасы мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік 
берді:

1) Ұсынылған қолданбалы сипаттағы есептер және оларды 
пайдалану:

- оқушылардың білім сапасын арттыруға және оларды 
практикаға қолдана алу;
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- теориялық материалдың практикалық қолданымымен тікелей 

танысуға;
- өз бетінше әр түрлі есептеулер жүргізе алуымызға және 

оларды әр түрлі ақпараттар ағынына өзіндік талдау жасауға білім 
деңгейімізді көтеруге себептеседі деп ойлаймын.

2) Алынған нәтижелер зерттеу болжамын дәлелдейді.
Жұмыстағы ұсыныстар мен қорытындылар туризм, экология, 

география салаларының математика пәнімен байланысы мен 
қолданбалы есептерді пайдаланып, зерделеу барысында білімімізді 
дамытуға мүмкіндігі бар.
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ФИЗИКАДАН ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СЕМЁНОВА Д. Б.
студент, ПМПУ, Павлодар қ.

АЛИНА А. Б.
ф.ғ.м., ПМПУ, Павлодар қ.

Ұлттық бірыңғай тестілеу ҰБТ жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына түсуге арналған іріктеу 
емтихандарының бір нысаны.

Мамандық таңдағанда бейіндік пәндерінің он бір комбинациясы 
бар. Физика пәні математика мен химия пәндерімен бірге 
тапсырылады. Мамандықтар санын астындағы берілген кестеде 
көруге болады. Физика математика комбинациядан 52 мамандық 
бар және сол себепті көп грант бөлінеді. Олардың үлкен бөлігі 
техникалық мамандықтар.

Кесте 1 – Профильдік пәндердің комбинациясы
1 профильді пән 2 профильді пән Мамандық саны

Математика Физика 52
Химия Физика 5

Қалған комбинациясыларының мамандықтар саны 118
Жалпы мамандықтар саны 175

Химия мен физикадан 5 мамандық бар. 2018–2019 жылғы химия 
мен физика комбинациясының мамандықтарына бөлінген гранттар:

Кесте 2
Мамандық Бағытталуы Грант саны

Балқуы қиын бейметалл 
және силикатты 
материалдардың 

химиялық технологиясы

Техникалық ғылымдар 
және технологиялар 60

Пайдалы қазбаларды 
байыту

Техникалық ғылымдар 
және технологиялар 90

Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы

Техникалық ғылымдар 
және технологиялар 250

Бейорганикалық 
заттардың химиялық 

технологиясы

Техникалық ғылымдар 
және технологиялар 350

Химия (ғылыми) Жаратылыстану 
ғылымдары 260

Физика пәнін түлектердің үлкен бөлігі таңдайды. Мен 
байқағандай мектепте физиканы оқығанда назары көп теорияға 
бөлінеді. Соны көрсету үшін 9 сыныптың  үш оқулығын зерттеп, 
нәтижесін кестеге енгіздім. 

Кесте 3

Оқулық Тақырып Теория бет Жаттығу саны Жаттығу 
беттері

Физика

Дене импульсі. 
Күш импульсі. 

Импульс 
сақталу заңы

120–123 б. 6 жаттығу 124 б.
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Геометрия
Векторларды 

қосу және 
азайту 24–28 б.

А деңгей 4 жат.
В деңгей 7 жат.
С деңгей 4 жат.
Практик. тап.

29–30 б.

Алгебра

Екі 
айнымалысы 
бар сызықтық 
емес теңдеулер 
жүйесін шешу

32–34 б.

А деңгей 14 жат.
В деңгей 17 жат.
С деңгей 7 жат.
Қайталау 3 есеп

34–42 б.

Мектепте мемлекеттік емтихан өткен кезде мектепке байланысты 
тест немесе ауызша емтихан ретінде өткізіледі. Өзім билет арқылы 
ауызша емтихан тапсырдым. Сондықтан бұл жағдайды келтіремін: 
оқушылар билетпен тапсырғанда көп жағдайда теорияны жаттайды, 
есеп шығаруды екінші орынға қояды. Билетте екі теориялық сұрақ, 
бір есеп беріледі. 25 билет дайындап қойса, 50 сұрақ, 25 есеп шығады.
Оқушылар есеп шығаруға ма, әлде теорияға көп назарын салады?

Физикадан есеп шығарған кездеформулаларды міндетті білу 
қажет. Бірақ ол жеткіліксіз, физиканың математикадан қиындығы 
есептерінде логика керек. Есеп шығару алдында:

– берілген шамаларды СИ жүйесіне келтіру керек; 
– ондық бөлшек өрнектеуді білу;
– өлшем бірліктерді тану керек. 
Тестте тең жартысы дейік шығаратын есептер. Тест кезінде 

уақыт шектеулі, оны дұрыс пайдаланып үнемдеу керек. Сол себепті 
берілген есептерді мүмкіндігінше тез шығару керек. Дайындық 
кезінде көп есептерді шығарса, оңай есептердің шығару жолын 
есіне сақтап тест кезінде қиындық туғызбауы керек. 

Физика нақты ғылымдарына жатады. Физиканың және нақты 
ғылымдарының  гуманитарлық ғылымдарынан айырмашылығы: 
тесттерде осы пәндерден сұрақтарды қатты өзгерте алмайды. Себебі 
олардың іргетасы бір, математика мен физиканың формулалары, 
теоремалар мен заңдары ешқашан өзгермейді. Ал гуманитарлық 
пәндерде сұрақтардың негізгі ойын өзгертпей, басқа сұрақ қою 
арқылы, логикалық ойлану арқылы құрастырыла алады.Физика 
мен математикада есептерді құрастырған кезде, көп жағдайларда 
есептерде берілген шамалары өзгереді.

Оқушы тестке тегін, және ақылы дайындала алады. 
Бірінші жағдайда оқушы тегін дайындалғанда қарастырайық: 

оқушы өзі ізденіп қосымша дайындала алады; мұғаліммен, 

сыныппен бірге (физика таңдаған балалар). Мектепте дайындалғаны 
түсінікті болса,ал өзі ізденіп қалай дайындала алады? ҰБТ центрінен 
келген кітапшаларынан (талапкер, шың, шпаргалкалар (Globus / 
Mega / Алтын Белгі / Пирамида)) есептерді талдауға; 

Әлеуметтік желілерде: youtube видеоларында нұсқаны талдау, 
Vk дайындалуға арналған топтарда нұсқаларды іздеуге және т.б.   

Мектерде ҰБТ тест келгенде, оны талдай аламыз, бірақ тест 
жеткіліксіз болуы мүмкін. Шың баспасының кітабы теорияға 
дайындалу үшін ыңғайлы, ал есептердің үлкен бөлігі тесттердің 
есептерімен сәйкес келмейді. Достықтан келетін тесттердің 
кемшілігі дәл сондай, физикадан кішкентай шпаргалкалар тек 
формулаларды мен сәл теорияларды сыйғыздыра алады. Есептерді 
өздеріміз шығарып білу керекпіз.

Ақылы дайындаған кездегі жағдайлар: репетитор; дайындық 
центрі (достық, ustudy және т.б.); интернет арқылы курстар 
(видиосабақтар, тікелей эфир арқылы оқыту  Youtube,Vkontakte). 

1 Репетитормен дайындалу оқытқан мұғаліміне байланысты 
болады. Басында оқушының білім деңгейін қарастырып сол баламен 
жұмыс істеу жоспары дайындалады. 

2 Дайындық орталықтары дәл солай балалармен жұмыс пен 
центр құрастырылған тесттер арқылы дайындайды. Репетитордан 
артықшылығы тест нұсқалармен жұмысы көбірек болады, ал 
кемшілігі репетитор бір баламен дайындалса, орталықтарда көбінесе 
топпен жұмыс басым болады.

3 Ақылы курстар, мен өзім сондай курсқа қатыстым. Сондай 
курстар онлайн сабақтар арқылы болады. Онлайн сабақ кезінде 
түсінбейтін жеріңді сұрауға болады және сабақ бейнебаянға 
сақталады. Егер ұмытып қалғаң жерінді қайталау керек десең, сол 
сабақтың жазылға бейнебаяннан көруге болады. 

Мен Ұлттық тестілеу орталығының тест нұсқаларынан физика 
пәнінен шығаратын есептерді жауаптармен алдым. 

Теорияны көп жерлерден табуға болады. Есептерді ұлкен 
сыныптарға жеткенше тек оқулықтан шығарамыз. Үлкен 
сыныптарға келгенде тестке дайындық басталады. Центрден келген 
нұсқалармен дайындаламыз. Бірақ есептержеткіліксіз болуы мүмкін.

Сол есептерді өзім дайындаған тесттерден, ашық көздердегі 
инернеттен тест нұсқаларды алып, теориялық сұрақтарды емес, 
шығаратын есептерді тердім. Оқушыларға ыңғайлы болу үшін 
физикадан негізгі формулалар мен кейбір тұрақты шамаларды 
жинаққа енгіздім және соңында біраз шешуі бар есептерді қостым.
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Мысалы:
1 Серіппеге ілінген массасы 40 г жүк  қозғалыс 

теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы:
Шешуі: 
Теңдеуден көріп отырғандай . Сонда осы дененің 

тербеліс периоды –ға тең. Ал периодтың жалпы 
 

 формуласынан (Н/м) екенін  
 

табамыз.
Жауабы: 16 Н/м
2 Индуктивтілігі 0,2 Гн катушкадан және сыйымдылығы 10 мкФ  

кондесатордан тұратын тербелмелі контур конденсаторы 2 В-қа 
дейін зарядталса, электр өрісі мен магнит өрісі энергиялары өзара 
тең болған мезеттегі ток күшінің  мәні қандай болады?

Шешуі:
Электр өрісі мен магнит өрісі энергиялары өзара тең 

бонған  мезет :  ,  ал   болғандықтан ,  
 

. Бұл жерден, электр өрісі мен магнит өрісі 
 

энергиялары өзара тең бонған мезеттегі ток күшінің мәні 

Жауабы: 10 мА.
3 Ауа шары жабдықтарының (қабық, тор, кәрзеңке) массасы 

450 кг. Шардың көлемі 160 м3. Гелиймен толтырғанда, шардың ие 
болатын көтеруші күші

Шешуі:
4 Массасы m = 450 кг ауа жабдықтарының ауырлық күшішің 

шамасы F1 = mg формуласымен есептеледі. Ал гелийдің ауырлық 
күшішің шамасы  формуласымен есептеледі. Ауаның 
көтеру күші -ға тең. F1, F2 күштерінің бағыты төмен қарай 
бағытталған , ал Fа күшішің бағыты жоғары қарай бағытталған. Олай 
болса, шардың ие болатын көтеруші күші 

 
Сонымен,

Жауабы: 13260 Н

5 Мотороллер қозғалтқышының  жылдамдықтағы 
қуаты 3,31кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і  20 %. Егер мотороллердің 
бенобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолын табыңыз.

Шешуі:
Қозғалтқышының ПӘК-і.  Бұл жерден,
 

Жауабы: 
Физика мен математикада жаңа форматпен өзгерте алмайсын. 

Есептерге формулалар өзгермейді, бастысы принципін түсінуі мен 
логиканың болуы. Дайындық кезінде оқушы көп есептерді шығарса, 
оңай есептердің шығару жолын есіне сақтап тест кезінде қиындық 
туғызбауы керек.

Құрастырылған жинағының ішінде есептерді шығара отырып, 
оқушы есептерді шығару принципін түсініп, тенхикалық жағын 
дамытады және мұғалімдерге көмегін тигізеді деп сенімдімін. Сол 
себепті мен физика пәнінен ҰБТ тест кітапшаларынан есептерді 
теріп есеп жинағын құрастырдым.
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ФРОЛОВ Э. С.
студент, Павлодарский монтажный колледж, г. Павлодар

СЕМБЕНОВА Ж. А.
преподаватель, Павлодарский монтажный колледж, г. Павлодар

В 1887 году впервые ветряную турбину использовали для 
производства электричества. Произошло это в Шотландии. Её 
создал профессор Джеймс Блит. Высотой турбина была 10 метром 
и использовалась для обеспечения дома профессора светом.

В 1891 году Датский ученный Пол Ля Кур разработал 
ветрогенератор, который мог обеспечить постоянный поток 
электроэнергии.

В 1903 году Пол Ля Кур создает общество ветроэлектриков. Он 
стал первым человеком, который открыл что турбина с несколькими 
лопастями крутится быстрее и эффективнее, чем турбина с большим 
количеством лопастей. 

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на 
преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере 
в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую 
форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. 
Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, 
как ветрогенератор (для получения электрической энергии), 
ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), 
парус (для использования в транспорте) и другими. Энергию ветра 
относят к возобновляемым видам энергии, так как она является 
следствием деятельности солнца. Ветроэнергетика является бурно 
развивающейся отраслью, так в конце 2010 года общая установленная 
мощность всех ветрогенераторов составила 196,6 гигаватт. В том 
же году количество электрической энергии, произведённой всеми 
ветрогенераторами мира, составило 430 тераватт-часов (2,5 % всей 
произведённой человечеством электрической энергии). Некоторые 
страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, 
на 2009 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится 20 
% всего электричества, в Португалии – 16 %, в Ирландии – 14 % , в 
Испании – 13 % и в Германии – 8 %. В мае 2009 года 80 стран мира 
использовали ветроэнергетику на коммерческой основе. 

Крупные ветряные электростанции включаются в общую 
сеть, более мелкие используются для снабжения электричеством 
удалённых районов. В отличие от ископаемого топлива, энергия 

ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более 
экологична. Однако, сооружение ветряных электростанций 
сопряжено с некоторыми трудностями технического и 
экономического характера, замедляющими распространение 
ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков 
не создаёт проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики 
в общем производстве электроэнергии, однако при росте этой 
пропорции, возрастают также и проблемы надёжности производства 
электроэнергии. Для решения подобных проблем используется 
интеллектуальное управление распределением электроэнергии.

В селе Галицкое Павлодарской области в 2017 году велись 
пусконаладочные работы с участием немецких специалистов 
установки ветряных электродвигателей.

 
Рисунок 1 – Ветряные установки в Павлодарской области

Мощность каждого ветрогенератора составляет 1 МВт. Новые 
технологии, представленные на выставке EXPO-2017 заинтересовали 
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директора ТОО «Галицкое» Касицына А. А. Предприниматель 
вложил в проект 1 миллион евро собственных средств.

На начальном этапе, предприятия полученную энергию 
отдает в местную систему АО «Павлодарэнерго» и оттуда берет 
по потребности. Кстати,  возобновляемые источники энергии 
для ТОО»Галицкое» не первый опыт. Несколько лет у нас уже 
стоят ветронасосы и качают воду из скважин. А на одном из 
производственных помещений была смонтирована солнечная батарея.

Основные виды ветрогенераторов. Модели ветрогенераторов 
бывают разной конструкции, различаются по мощности. По 
геометрии вращения оси основного ротора их делят на:

1 Вертикальный тип-турбина расположена вертикально по 
отношению к полости земли. Начинает работать при небольшом ветре.

Рисунок 2 – Горизонтальный тип - ось ротора вращается 
параллельно земной поверхности. Имеет большую мощность 

преобразования энергии ветра в переменный и постоянный ток

Рисунок 3 

Наибольшее распространение в мире получила конструкция 
ветрогенератора с тремя лопастями и горизонтальной осью 
вращения, хотя кое-где ещё встречаются и двухлопастные. Наиболее 
эффективной конструкцией для территорий с малой скоростью 
ветровых потоков признаны ветрогенераторы с вертикальной осью 

вращения, т.н. роторные, или карусельного типа. Сейчас все больше 
производителей переходят на производство таких установок, так 
как далеко не все потребители живут на побережьях, а скорость 
континентальных ветров обычно находится в диапазоне от 3 до 12 м/с.  
В таком ветрорежиме эффективность вертикальной установки 
намного выше. Стоит отметить, что у вертикальных ветрогенераторов 
есть еще несколько существенных преимуществ: они практически 
бесшумны, и не требуют совершенно никакого обслуживания, при 
сроке службы более 20 лет! Системы торможения, разработанные 
в последние годы, гарантирует стабильную работу даже при 
периодических шквальных порывах до 60 м/с.

Для вертикального и горизонтального ветрогенераторов КПД 
примерно одинаково. Для вертикальных он составляет 20–30 %, для 
горизонтальных 25–35 %.

КПД зависит от типа ветрогенератора и скорости ветра. 
Не отличаются оба типа и по сроку эксплуатации. В среднем 
продолжительность выработки энергии рассчитана 15–20 лет службы. 
Изнашивается быстрее всего опорно-подшипниковый узел лопасти.

Цены на ветрогенераторы достаточно высокие. Это громоздкие 
конструкции, которые производят из дорогостоящего материала. 
Имеют в комплекте аккумуляторы, контроллер, инвертор и мачту. 
Технические характеристики ветрогенераторов также влияют  
на стоимость.

Самый простой-это генератор с малой мощностью до 300 Вт. 
Производит энергию при силе ветра в 10–12 м/с.Комплект самого 
большого ветряка только с контролером стоит от 84 000 тенге.В 
комплектации с инвертором, аккумулятором и мачтой цена доходит 
до 280000 тысяч тенге.

Генераторы с заявленной мощностью 1кВт.При слабом ветре в 
среднем производит энергии от 30 до 100 кВт в месяц. Для большого 
дома с высоким потребление электроэнергии рекомендуется 
использовать в дополнении дизельный и бензинный агрегаты. 
Они также будут заряжать аакумуляторы в дни полного безветрия. 
Стоит ветрогенератор от 840000 тысяч тенге. Доходит до 1683000– 
2244000 тысяч тенге с более полной комплектацией.

Электрический расход в большом доме с приусадебным 
хозяйством потребует ветряк мощностью 3–5 кВт. Достаточное 
количество аккумуляторов, более мощный инвертор, контроллер, 
высокая мачта. Один комплект стоит от 1683000 тысяч тенге до 
5610000 тысяч тенге. 

http://tcip.ru/wp-content/uploads/2017/01/vidi-gorizontalnih-vetrogeneratorov.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Промышленный ветрогенератор строится на подготовленной 

площадке 7–10 дней. Для обоснования строительства ветроустановки 
или ветропарка необходимо проведение длительных (не менее года) 
исследований ветра в районе строительства.

Для строительства необходимы дорога до стоительной 
площадки, место для размещения узлов, при монтаже тяжелая 
подъемная техника с выносом стрелы более 50 метром. Так как 
гандолы устанавливаются на высоте около 50 метров.

Мощность ветрогенератора зависит от площади, ометаемой 
лопастями генератора, и высоты над поверхностью. Например, 
турбины мощностью 3 МВт (V90) производства датской фирмы Vestas 
имеют общую высоту 115 метров, высоту башни 70 метров и диаметр 
лопастей 90 метров. Воздушные потоки у поверхности Земли/моря 
являются ламинарными – нижележащие слои тормозят расположенные 
выше. Этот эффект заметен до высоты 1 км, но резко снижается уже на 
высотах больше 100 метров.  Высота расположения генератора выше 
этого пограничного слоя одновременно позволяет увеличить диаметр 
лопастей и освобождает площади на земле для другой деятельности. 
Современные генераторы (2010 год) уже вышли на этот рубеж, и их 
количество резко растёт в мире. Ветрогенератор начинает производить 
ток при ветре 3 м/с и отключается при ветре более 25 м/с. Максимальная 
мощность достигается при ветре 15 м/с. Отдаваемая мощность 
пропорциональна третьей степени скорости ветра: при увеличении 
ветра вдвое, от 5 м/с до 10 м/с, мощность увеличивается в восемь раз. 

Ветряные энергетические установки производят две 
разновидности шума:

– механический шум – шум от работы механических и 
электрических компонентов (для современных ветроустановок 
практически отсутствует, но является значительным в 
ветроустановках старших моделей)

– аэродинамический шум – шум от взаимодействия ветрового 
потока с лопастями установки (усиливается при прохождении 
лопасти мимо башни ветроустановки)

В настоящее время при определении уровня шума от 
ветроустановок пользуются только расчётными методами. Метод 
непосредственных измерений уровня шума не даёт информации о 
шумности ветроустановки, так как эффективное отделение шума 
ветроустановки от шума ветра в данный момент невозможно.

В непосредственной близости от ветрогенератора у оси 
ветроколеса уровень шума достаточно крупной ветроустановки 
может превышать 100 дБ.

Примером подобных конструктивных просчётов является 
ветрогенератор Гровиан. Из-за высокого уровня шума установка 
проработала около 100 часов и была демонтирована.

Законы, принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах 
и Дании, ограничивают уровень шума от работающей ветряной 
энергетической установки до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. 
Минимальное расстояние от установки до жилых домов – 300 м.

Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, 
вызывают ощутимый дребезг стекол в домах на расстоянии до 60 м 
от ветроустановок мегаваттного класса. Как правило, жилые дома 
располагаются на расстоянии не менее 300 м от ветроустановок. На 
таком расстоянии вклад ветроустановки в инфразвуковые колебания 
уже не может быть выделен из фоновых колебаний.

При эксплуатации ветроустановок в зимний период при 
высокой влажности воздуха возможно образование ледяных 
наростов на лопастях. При пуске ветроустановки возможен разлёт 
льда на значительное расстояние. Как правило, на территории, на 
которой возможны случаи обледенения лопастей, устанавливаются 
предупредительные знаки на расстоянии 150 м от ветроустановки. 
Кроме того, в случае легкого обледенения лопастей были отмечены 
случаи улучшения аэродинамических характеристик профиля.

Металлические сооружения ветроустановки, особенно 
элементы в лопастях, могут вызвать значительные помехи в приёме 
радиосигнала. Чем крупнее ветроустановка, тем большие помехи 
она может создавать. В ряде случаев для решения проблемы 
приходится устанавливать дополнительные ретрансляторы. 
Ветроэнергетика является нерегулируемым источником энергии. 
Выработка ветроэлектростанции зависит от силы ветра – фактора, 
отличающегося большим непостоянством. Соответственно, выдача 
электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему отличается 
большой неравномерностью как в суточном, так и в недельном, 
месячном, годовом и многолетнем разрезах. Учитывая, что 
энергосистема сама имеет неоднородности нагрузки (пики и провалы 
энергопотребления), регулировать которые ветроэнергетика, 
естественно, не может, введение значительной доли ветроэнергетики 
в энергосистему способствует её дестабилизации. Понятно, что 
ветроэнергетика требует резерва мощности в энергосистеме 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vestas
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(например, в виде газотурбинных электростанций), а также 
механизмов сглаживания неоднородности их выработки (в виде 
ГЭС или ГАЭС). Данная особенность ветроэнергетики существенно 
удорожает получаемую от них электроэнергию. Энергосистемы с 
большой неохотой подключают ветрогенераторы к энергосетям, 
что привело к появлению законодательных актов, обязующих  
их это делать.

Проблемы в сетях и диспетчеризации энергосистем из-за 
нестабильности работы ветрогенераторов начинаются после 
достижения ими доли в 20–25 % от общей установленной  
мощности системы.

В большинстве регионов среднегодовая скорость ветра не 
превышает 5 м/с, в связи с чем привычные ветрогенераторы с 
горизонтальной осью вращения практически не применимы – 
их стартовая скорость начинается с 3–6 м/с, и получить от их 
работы существенное количество энергии не удастся. Однако на 
сегодняшний день все больше производителей ветрогенераторов 
предлагают т.н.роторные установки, или ветрогенераторы с 
вертикальной осью вращения. Принципиальное отличие состоит 
в том, что вертикальному генератору достаточно 1 м/с чтобы 
начать вырабатывать электричество. Развитие этого направления 
снимает ограничения по использованию энергии ветра в целях 
электроснабжения. Наиболее прогрессивная технология - сочетание 
в одном устройстве генераторов двух видов – вертикального 
ветрогенератора и ФЭМ (фото-электрические модули) – солнечные 
панели. Дополняя друг друга, совместно они гарантируют 
производство достаточного количества электроэнергии на любых 
территориях и в любых климатических условиях. Достаточных, 
например, для уличного освещения или питания объектов 
инженерно-технической инфраструктуры (базовые станции сотовой 
связи, пункты наблюдения, погодные и метео-станции и так далее). 
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6.2 Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6.2 Современные информационно-коммуникационные 

технологии

JAVA SCRIPT ТІЛІНІҢ МҮМКІНДІТЕРІ

АХЫЛБЕК Н.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТОКЖИГИТОВА Н. К.
PhD, қауымд. профессор (доцент), С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Мақалада веб-сайттарды жасау кезінде JavaScript-фреймворк 
мүмкіндіктері қарастырылады. Ол AJAX деректерді асинхронды 
жіберуді, оқиғаларды өңдеуді, құжаттың объектілік моделінің 
элементтерімен операцияларды, визуалды әсерлерді жасауды 
және т. б. жүзеге асыруға мүмкіндік беретін веб-қосымшаларды 
әзірлеу кезінде пайдаланылатын JavaScript фреймворкаларының 
жалпы функционалы жүзеге асырылды.

JavaScript – оңай программалау тілі, бірақ, дегенмен, ең 
қуатты тілдердің бірі.

Бұл тілді Интернетте пайдалану жыл сайын қарқынды өсіп 
келеді, ол веб-әзірлеушілер арасында өте танымал болып табылады. 
Қазіргі уақытта JavaScript-та GitHub-ке ең белсенді жобалар бар.

JavaScript қолдану ықшам көп деңгейлі мәзір, Side-bar-ах көп 
деңгейлі навигация жасауға мүмкіндік береді. Мәзір тармақшалары 
басу арқылы немесе тінтуірмен ашылады.

Мақаланы жазу барысында көптеген ғылыми жұмыстар мен 
ғалымдардың мақалалары қарастырылды. Солардың бірі Дуглас 
Крокфорд-тың «JavaScript: күшті жақтары» атты кітабы.

Кез келген программалау тілінің өзіндік күшті және әлсіз 
жақтары бар, алайда JavaScript тілі көп жағдайда соңғылардан 
тұрады, өйткені асығыс жасалған және іс жүзінде жолға қойылмаған. 

http://www.invertor.ru/veter.htm
http://ec.cfuv.ru/arkhiv-statej/127-tipy-vetrodvigatelej-novye-konstruktsii-i-tekhnicheskie
http://ec.cfuv.ru/arkhiv-statej/127-tipy-vetrodvigatelej-novye-konstruktsii-i-tekhnicheskie
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Бұл кітапта шын мәнінде кеңейтілетін және тиімді кодты құруға 
мүмкіндік беретін тілдің қолдауында ең сенімді, түсінікті және 
ыңғайлы, JavaScript-конструкциялардың жиыны қарастырылған.

Автор – әзірлеушілер арасында құрметті JavaScript 
саласындағы сарапшы – JavaScript-ті керемет объектілі-
бағытталған программалау тілімен жасайтын қызықты идеяларды 
бөліп көрсетеді. Бқл еңбекте автор нысандар кітапханаларын 
басқаруға немесе Ajax жылдам жұмыс істеуіне көңіл бөлген.  Егер 
қолданушы  интернет сайттарын немесе қосымшаларын әзірлесе, 
автордың бұл кітабы пайдалануға өте тиімді болады .

Автордың мұндағы мақсаты – оқырманға JavaScript-та 
ойлауды үйренуге көмектесу. 

Сонымен қата ол бірнеше түрлі JavaScript – фреймворктардың 
таралуымен байланысты.

JavaScript тілін сауатты және орынды пайдалану, сізге 
келушілер мен клиенттер үшін, сіздің жобаңыздың тартымдылығын 
айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді [1].

JavaScript және CSS қолдана отырып  сайт өнімділігін 
жақсарту үшін JavaScript және CSS кішірейту керек. 

Біз жылдам жүктеу үшін сайттың бастапқы кодын 
оңтайландырудың бірнеше жолдарын қарастырамыз:

Минификация-программалық кодынан бос орын мен басқа да 
таңбаларды жою. Бұл таңбалар оны түсіну үшін ыңғайлы ету үшін 
JavaScript, CSS және HTML кодында қолданылады. Бірақ олар 
файлдың мөлшерін арттырады және Сайтты жүктеу уақытына кері 
әсер етеді.

JavaScript және CSS файлдарын қолмен оңтайландыруға 
болады, оларды қарап, жаңа жолдың бос орындарын, түсініктемелері 
мен таңбаларын жою арқылы. Бірақ бұл үшін көп уақыт қажет.

WordPress үшін арнайы плагиндер бар.  Fast Velocity Minify 
JavaScript, CSS және HTML файлдарын жылдам тазалап сайт 
өнімділігін арттырады

Autoptimize-JavaScript және CSS минификациясы үшін тағы 
бір қуатты плагин. Ол сондай-ақ, файлдарды кешіктіру, head веб-
беттерге CSS енгізу сияқты өнімділікті арттыруға бағытталған 
бірнеше басқа тапсырмаларды орындай алады [2].

HTML-ға JavaScript және CSS тілдерін қосу жолдары. HTML 
торабына JavaScript және CSS қосу веб-беттердің жылдамдығын 
арттыруға мүмкіндік береді. Бұған жүктеуге қажетті файлдардың 
санын қысқарту арқылы қол жеткізіледі.

Бірақ бұл тәсілдің бірнеше кемшіліктер бар . Егер HTML-ге 
үлкен JavaScript және CSS кодын қоссаңыз, бұл веб-беттің өлшемін 
айтарлықтай арттырады.

HTML-да JavaScript немесе CSS орналастыру үшін 
Autoptimize плагинін пайдаланған тиімді. Бұл үшін WordPress 
басқару тақтасында плагинді орнату және іске қосқаннан кейін  
Settings > Autoptimize бөліміне өтіңіз және Show advanced settings  
түймесін басыңыз [3].

Сурет 1 – Тиімді жүктеу үшін стильдер мен скриптерді реттеу

JavaScript және CSS скриптерінің HTML-да көрсетілген 
(қосылған) тәртібі, оларды браузер қай ретпен жүктейтінін анықтайды.

Басқаша айтқанда, CSS-коды әрқашан <head> Тегінде, ал 
JavaScript – ең төменгі <body> Тегінде орналасуы тиіс. Браузерлер 
CSS жоқ веб-беттің мазмұнын көрсете алмайды.

JavaScript коды CSS жүктегеннен кейін де фондық режимде 
жүктеуді жалғастыра алады. Скрипттерді белгілеудің төменгі 
бөлігінде орналастыру браузерге JavaScript кодын жүктеуді аяқтағанға 
дейін қалғанын жүктеуге және көрсетуге мүмкіндік береді .

JS танымалдығы өсуде. Оның дәлелі ретінде фронтенде де, 
бэкенде де, сондай-ақ ұялы өңдеуде де JS кең қолдану болып 
табылады. Қосымшаларды әзірлеу және сапасын арттыру үшін 
фреймворкалар мен кітапханалардың көп саны бар [4]. 

Олардың ішінде ең танымал: 

https://wordpress.org/plugins/fast-velocity-minify/


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

181180

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы

Сурет 2 – JavaScript қолдану аймағы

Көріп отырғанымыздай, JavaScript қолдану аймағы өте кең. 
Бұл галереяларда, слайдтарда , әр түрлі интерактивті элементтерде, 
карталарда, графиктерде, нысандармен жұмыс істеуде анық  
көрінеді [5].

Келесіде, әркім JavaScript тілін қолданудың пайдалы 
жағын таба алады және өз сайттарында немесе өз клиенттерінің 
сайттарында пайдалана алады.

Бүгінгі күні пайдаланушылардың көпшілігі сайттарды жылдам 
жүктеуді күтеді. Сондықтан ұзақ күту табыс пен ресурстың 
конверсиясына теріс әсер етеді.

JavaScript және CSS арқылы сайттың өнімділігін арттырудың 
үш жолы бар: 

JavaScript-кодты және CSS кішірейту .
Енгізілген JavaScript және CSS пайдалану.
Стильдер мен скрипттерді реттеу [6].
Сонымен салыстырмалы түрде қарапайым фронт-энд құру 

үшін HTML және CSS білімі жеткілікті, бірақ егер қазіргі сайттарға 
қарасақ, қозғалатын элементтердің көптігін байқауға болады: 
Фотогалереяда бір- бірін ауыстыратын баяу ашылмалы мәзірлер 
және т.б. Олардың бар болуына және «құрылысына» JavaScript 
толық программалау тілі жауап береді.
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«Gartner Group» консалтингтік тобы IT шығындарын бағалау 
және басқару жүйесін ақпараттандыру концепциясын ұсынды (Total 
Cost Ownership).

Меншіктің жалпы құны – (ағылш. Total Cost of Ownership) – 
бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді сатып алуға, 
өрістетуге, конфигурациялауға және қызмет көрсетуге байланысты 
материалдық және уақытша шығындар сомасы.

Бұл әдістеме IT-ға қаржылық шығындарды есептеу үшін 
қолданылады. МЖҚ (меншіктің жалпы құны) жүйесіне сәйкес 
мұндай шығындар тікелей болып табылады, бірақ белгілі, сондай-
ақ» тікелей емес « немесе жанама шығындар бар. Олар:

– уақытты қызметкерлердің өз бетінше оқып-үйрену;
– техникалық қолдау қызметін айналып, мәселелерді өз бетімен 

шешуге әрекет ету үшін қызметкерлердің уақытын жоғалту;
– жүйе қол жетімсіз болған кезде IT-жүйесінің жұмысындағы 

кәсіпорын шығыны, бұл соңғы пайдаланушыларға тікелей әсер 
етеді [1].

МЖҚ әдістемесі шеңберінде жоғарыда аталған барлық 
тармақтарды ескеру үшін кәсіпорынның ақпараттық жүйесіне, 
атап айтқанда:

https://dev.to/jscharting/5-best-front-end-javascript-frameworks-multi-year-developer-surveys-visualized-11p
https://dev.to/jscharting/5-best-front-end-javascript-frameworks-multi-year-developer-surveys-visualized-11p
https://eloquentjavascript.net/13_browser.html %5bдата
https://eloquentjavascript.net/13_browser.html %5bдата


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

183182

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
– IT-инфрақұрылымға егжей-тегжейлі талдау (аудит) жүргізу;
– барлық іркілістер мен тоқтап қалуларды талдау;
– стратегиялық серіктестік қатынастарды жолға қою керек;
– корпоративтік желіні аппараттық қамтамасыз етудің түрлік 

әртүрлілігін азайту қажет;
– ең типтік сервистік жұмыстардың бір бөлігін аутсорсингке 

ауыстыру керек;
– кәсіпорынның персоналын компьютерлік сауаттылыққа 

аттестаттаудан өткізу [2].
– МЖҚ жүйесін құрушылардың көздеген негізгі мақсаты  

ІТ-шығындарды қысқарту жолымен өндіргіштікті арттыру [3–7].
Есептеу әдістемесін иеленудің жиынтық құнының жақсы 

құжатталған және сатылатын арнайы бағдарламасын қамтамасыз 
ету (МЖҚ Analyst, МЖҚ Manager, МЖҚ SnapshotTool және т.б.) 
мүмкіндігін беретін ескеру қажет [4].

Қазіргі экономикалық жағдайларда шаруашылық жүргізу 
субъектілерінің қызметі ұйымдық-құқықтық нысаны мен қызмет 
ерекшеліктеріне қарамастан, кірістердің өсуіне және шығыстардың 
төмендеуіне бағытталған. Құрылымдық бөліністе қаржы 
компанияларының шығыстарын оңтайландыру тәсілдерін зерттеу 
неғұрлым өзекті болып отырғанын атап өту қажет:

– банктер;
– банктік емес кредиттік ұйымдар; 
– инвестициялық компаниялар;
– кредиттік одақтар [8, б. 125].
2017 жылы коммерциялық банктерге қатысты Банк 

ұйғарымдары 70-ті құрады, ал лицензиядан айырылған банктер 
саны 112 құрады, бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 19 лицензияға  
көп [5, 185 б.]. Кредиттік ұйым қызметі тиімділігінің негізгі 
аспектілерінің бірі қаржы ресурстары болып табылатынына 
сүйене отырып, жеткілікті көлемде қаржы ресурстарының болуы, 
сондай-ақ оларды тиімді пайдалану Банктің жақсы қаржылық 
жағдайына, оның төлем қабілеттілігіне, қаржылық тұрақтылығы 
мен өтімділігіне ықпал етеді. Жоғарыда айтылғандарды негізге ала 
отырып, тұтастай алғанда шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
және қаржы ұйымдарының негізгі міндеттерінің бірі – атап 
айтқанда, жеке қаржылық нәтижелерді ұлғайту резервтерін іздеу 
және жалпы жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында оларды 
оңтайлы пайдалану, сондай-ақ шығыстарды оңтайландыру болып 
табылады деген қорытынды жасауға болады.

Экономикалық санат ретінде шығыстар активтердің шығуы 
(ақша қаражаты, өзге де мүлік) немесе ұйымның капиталының 
төмендеуіне алып келетін міндеттемелердің туындауы арқылы 
қаржы ұйымының экономикалық пайдасының төмендеуін білдіреді. 

Қазіргі заманғы қолайсыз экономикалық жағдайларда 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің шығыстары өсу үрдісі 
болған кезде оларды оңтайландыру шаруашылық жүргізуші 
субъектінің қызметі үшін маңызды мәнге ие. Зерттеу тақырыбына 
арналған зерттелген әдеби көздер негізінде шығыстарды қысқартуға 
бағытталған қаржы ұйымының бағдарламаларын іске асырудың ең 
оңтайлы әдістемелерінің бірі жобалық әдістемені қолдану болып 
табылады, оның негізгі кезеңдері болып табылады:

– жобалық топты қалыптастыру;
– сыртқы және ішкі ортаны стратегиялық талдау;
– қаржы ұйымының шығыстарын талдау және құрылымдау, 

ең көп үлес алатын шығыстарды анықтау;
– шығындарды төмендету бойынша іс-шараларды әзірлеу 

және енгізу;
– іс-шаралардың тиімділігін бақылау [1, 94 б.].
Қаржы ұйымының шығыстарын оңтайландырудың ең тиімді 

әдістері мыналар болып табылады [6-9]:
– жалдау төлемдерін төмендету (егер қаржы ұйымының үй-

жайлары жалға алынған жағдайда): жалға алушыны ауыстыру, 
жалға алу шарттарын қайта қарау;

– ғимараттарды ұстауға арналған шығыстарды төмендету: 
шығыстардың Бірыңғай ережелері мен нормаларын қалыптастыру, 
бағалар мен келісімшарттардың орындалуына бақылауды күшейту

– көлік шығыстарын төмендету: сапарлардың саны мен 
километражы бойынша лимит белгілеу, көлік ұйымының 
қызметтерін тартудың орындылығын талдау, күндізгі уақытта 
қызметкерлерді тасымалдаудан бас тарту (егер бұл мүмкін болса) ;

– IT-жабдыққа кеңсе шығындары мен шығындарды төмендету;
– іссапар шығындарын төмендету: тұруға арналған шығыстарды 

қысқарту, бизнес-класспен ұшудан бас тарту, көлік шығындарын 
төмендету;

– ұялы байланыс шығындарын төмендету (байланысқа лимиттер 
белгілеу, сонымен қатар әр түрлі лимиттер құрылымдық бөлімшелердің 
бастықтарында және қатардағы қызметкерлерде белгіленеді). 
Лимиттен тыс сөйлесулерді қызметкерлер өз бетінше төлейді;

– жарнамаға өкілдік шығындарды төмендету.
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Қорытындылай келе, иелік етудің жиынтық құнын есептеу, 

оның нәтижелерін өңдеу және кәсіпорынның IT-инфрақұрылымына 
шығындарды оңтайландыру бойынша ұсыныстар жасау-
бизнес – процестердің тиімділігін арттырудың және түпкілікті 
артықшылықтарды алудың танылған құралдарының бірі.

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, қаржы ұйымдары 
қызметінің ерекшелігін (материалдық шығыстардың, өндіріске 
арналған шығыстардың және өзге де шығыстардың болмауы) ескере 
отырып, жоғарыда көрсетілген іс-шаралар кешені оңтайландыру 
үшін неғұрлым оңтайлы болып табылады. Бұл ретте, іс-шаралар 
кешенінен персоналға арналған шығыстарды (мысалы, Фирмаішілік 
оқытуға арналған шығыстарды) қысқарту алынып тасталды, өйткені 
бұл факт персоналдың клиенттік бағдарланушылық деңгейіне 
теріс әсер етеді және тұтастай алғанда қаржы ұйымының тиімділік 
деңгейін төмендетеді.
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Нұр-Сұлтан қ.

Уақыт өте келе, казіргі күнге дейін адамзат қоршаған ортаны 
өзіне бейімдеуге көп нәрсе жасады. Көптеген ғылыми жаңалықтар, 
инженерлік өнертабыстар ашылды, олардың негізінде адамдардың 
өмірін едәуір жеңілдететін өнеркәсіптің тұтас салалары (машина 
жасау, энергетика, сандық технологиялар және т. б.) құрылды.

Бірақ технологиялардың қарқынды дамуына орай, құрылған 
жаңа технологияларды тиімді басқару аса өзекті мәселеге айналып 
отыр. Бүгінгі күні адамзатқа жаңа ресурстарды игеру және құрылып 
жатқан бизнесті дамыту үшін, қойылған міндеттерді барынша 
тиімді, айтарлықтай жеңілдетіп, тіпті адамдардың еңбегін алмастыра 
алатындай жаңа технологиялар талап етіледі.

Осындай технологиялардың бірі – жасанды нейрондық желілер 
технологиясы болып табылады. Нейрондық жүйенің түрлі жұмысты 
модельдеу, сондай-ақ тиімді оқу және қателерді түзетуге мүмкіндігі 
бар. Нейрондық желілердің басты ерекшелігі – өз бетінше оқуға 
және алдыңғы тәжірибе негізінде әрекет ете отырып, келесіде аз 
қателер жасауға қабілетті деп айтуға болады [1].

Кез-келген жаңа алгоритм, механизм немесе өнертабыс ескірген 
немесе келешегі жоқ аналогтардан ерекшеленетін сипатқа ие. 
Нейрондық желілер практикалық және теориялық міндеттерді дәстүрлі 
алгоритмдерге қарағанда, өзгеше және тез шешуімен ерекшеленеді.

Нейрондық желілердің негізг і  мүмкіндіктері  мен 
ерекшеліктеріне мыналарды жатқызуға болады [2]:

Құрылымның икемділігі: 
- нейрожелілік элементтерді (нейрондар мен олардың 

арасындағы байланысты) әр түрлі тәсілдермен біріктіруге болады, 
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- бір элементтік базада және бір нейрокомпьютердің денесінің 

ішінде мүлдем әртүрлі есептеу сұлбаларын жасауға болады, 
- нақты мәселе үшін оңтайлы нейрондар мен желі қабаттарының 

санын таңдауға болады.
Нейрожелілерді оқытудың жылдам алгоритмдері: 
- жүздеген кіріс сигналдары кезінде де нейрожелі әдеттегі 

компьютерде бірден оқытылуы мүмкін. Сондықтан нейрондық 
желілерді қолдану – болжаудың, жіктеудің және диагностиканың 
күрделі міндеттерінің кең ауқымын шешу мүмкіндіктерін береді.

Маман адам түсіне алмайтын есептерді міндетті түрде шешуге 
үйренуі мүмкін. Оқытылған желі бұдан әрі есепті шешудің айқын 
алгоритмдерін көрсетеді.

Жұмыс істеу кезінде артық, шулы кіріс сигналдарының саны 
көп болған кезде − оларды алдын ала іріктеу қажет емес болады. 
Нейрожелі тапсырманы шешу үшін олардың жарамдылығын өзі 
анықтайды және сұрыптайды.

Әртүрлі деректер көздерімен жұмыс істеу және бір уақытта 
бірнеше міндеттерді шеше алу мүмкіндігі. Желі бір тапсырманы шешу 
барысында әртүрлі деректерді талдап қана қоймай, олардың негізінде 
тиісті қорытындылар жасайды. Мысалы, нейрожеліге адамның бет-
әлпеттерінің суреттерін берсе, ол сыртқы келбеттің, оның ішінде шаш 
пен көздің түсіне қарап, адамдарды бір топқа жіктей және бөле алады.

Нейрондық желілерді құру процесі бағдарламалаудан гөрі 
оқыту үдерісіне көбірек қатысты.

Қазіргі таңда жасанды интеллект біздің өміріміздің әр түрлі 
салаларына берік кіріп тұр, сонымен қатар күнделікті өмірдегі сан-
қилы мәселелерді шешуге көмектеседі. Жасанды интеллекттің ең 
перспективті бағыттарының бірі бола отырып, нейрондық желілер 
бизнесте, маркетингтік жұмыста, қауіпсіздік, ойын-сауық және басқа 
салаларда да белсенді қолданылады. Нейрондық желілерді көптеген 
компаниялар зерттейді және олармен жұмыс жасайды, әсіресе олардың 
ішінде Microsoft, Google, Yandex компанияларын атап айту керек. 

Нейрондық желілердің ең көп қолданылатын салалары [7]: 
1 Суреттерді айырып тану қабілеті. Оған мысал ретінде танымал  

Google мен Yandex іздеу жүйесіндегі керекті информацияны 
бейне арқылы табуды жатқызуға болады. Сурет бойынша ұқсас 
суреттерді іздеу міндетін таңдап, пайдаланушы нейрожеліге сәтті 
және керекті аналогтар іздейтін команданы береді. Ол желідегі 
мыңдаған суреттерді қарап, жүктелген суретте бейнеленген, соған 
ұқсас суреттерді табуға көмектеседі. Бірақ технологиялар одан әрі 

қарай қадам басты: нейрондық желіні пайдаланатын, миллиондаған 
фотосуреттерді талдайтын «FindFace» стартапы бір-біріне ұқсас 
адамдардың фотоларын бере алады. Бұл бағдарлама 2015 жылы 
халықаралық конкурста үздік деп танылды;

2 Аударма – адамның  сөзін танып білу үшін нейрожелілерді 
кеңінен қолданады. Аты шулы, танымал, аудармашы «Google Translate» 
бағдарламасы осындай нейрон желісі арқылы жұмыс істейді;

3 Ғылымды алатын болсақ, мұнда нейрожелілер сайттар үшін 
бірегей мәтіндерді, сонымен қатар ғылыми мақалаларды жаза алады. 
Ғылым саласында жасанды интеллект өте тез дамиды;

4 Медицинаны алатын болсақ, диагностика, емдеуді жоспарлау, 
пациенттің денсаулық жағдайының мониторингі, клиникалық 
материалды автоматтандырылған талдау және статистикалық өңдеу 
желілер арқасында дамып келеді. Медициналық-биологиялық 
зерттеулердің өзекті бағыттарының бірі – адамның қазіргі 
заманғы ауруларын диагностикалау және болжау үшін нейрондық 
жүйелерді әзірлеу және енгізу болып табылады. Мысалы, жүректің 
ишемиялық ауруларын диагностикалау, патологияны анықтау үшін 
рентгенологиялық немесе МРТ-суреттерді автоматты талдауға 
арналған жүйелер, биологиялық материалды микроскопиялық талдау, 
ЭКГ, электроэнцефалограмм және т. б. автоматты түрде ашып көрсету 
үшін жасанды желіні қолдануға ерекше көңіл бөлінеді;

5 Экономика саласында нейрондық желілер көбінесе 
бағаларды, валюта бағамдарын болжау, сондай-ақ нарықтағы 
сауданы оңтайландыру үшін пайдаланылады;

6 Нейрондық желілерді қолданудың тағы бір мысалы ретінде, 
күзет және бейнебақылау саласын келтіруге болады. Жасанды 
нейрондық желілер жүйесі адамдар қауіпті аймақтарда болғанда, 
адам тұлғасын, саусақ іздерін және т.б. сәйкестендіре отырып, 
тұлғаны тани алады;

7 Жарнама және маркетинг саласы. Бәсекелестік жағдайда, 
бизнесті жүргізу кезінде компаниялар тұтынушылармен кері 
байланысты қамтамасыз ете отырып, тұрақты қатынаста болуы 
қажет. Ол үшін кейбір компаниялар тауарды немесе қызметтерді 
сатып алу кезінде, қандай факторлар шешуші болып табылатынын 
анықтауға мүмкіндік беретін тұтынушыларға сауалнама жүргізеді. 
Мұндай сауалнаманың нәтижелерін талдау – күрделі міндет, өйткені 
параметрлердің көп санын зерттеу арқылы сұранысқа барынша 
әсер ететін факторларды анықтау қажет. Қазіргі нейрожелілік 
әдістер мұны анықтауға және маркетингтік саясатты өзгерту 
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кезінде тұтынушылардың мінез-құлқын болжауға, яғни компания 
жұмысының оңтайлы стратегиясын табуға мүмкіндік береді.

Сонымен, нейрондық желілер – қысқа уақыт ішінде көптеген 
дәстүрлі емес міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін, деректердің 
үлкен көлемімен жұмыс істеуге арналған қуатты құралға айналды. 
Мұндай желілерді пайдаланудың қарапайымдылығы – оларды оқыту 
мүмкіндігі болып табылады. Әр түрлі алгоритмдерді анықтаудың және 
жоғары білікті мамандарды жалдаудың қажеті жоқ, себебі желі бұл 
міндеттермен өзі айналыса алады. Бірақ олардың мүмкіндіктері толық 
ашылмайды, өйткені қазіргі уақытта әлі де болса шешіліп жатқан 
бірқатар проблемалар бар. Мұндай проблемалардың бірі – нейрондық 
желінің ішінде сигнал беру жылдамдығының жеткіліксіз, баяу болуы. 
Бұл аппараттық құраушының әлсіз болуымен түсіндіріледі. Дегенмен, 
барлық деректер адам ойының жылдамдығына жақын жылдамдықпен 
есептеуіш машиналармен берілуі мүмкін бе? Жақын арада бұл 
мәселелер де тиімді шешімін тауып, жасанды нейрон желілерін 
дамыту кезеңі жаңа сатыға өтуі мүмкін.
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Облачные вычисления стали оживленной темой современных 
технологий, движущей силой которых является маркетинг и 
услуги, предлагаемые такими известными корпоративными 
организациями, как Google, IBM и Amazon. Облачные вычисления 
– это следующий этап развития Интернета. Хотя для некоторых 
людей «облачные вычисления» – это большое дело, но это не так. 
На самом деле облачные вычисления – это то, что мы используем 
в течение длительного времени; это интернет-объект, наряду с 
соответствующими стандартами, которые предоставляют набор 
веб-услуг для пользователей. Когда пользователи рисуют термин 
«Интернет» как «облако», они представляют существенные 
характеристики облачных вычислений.

Термин «Виртуализация» может быть использован во многих 
отношениях к компьютеру. Это процесс создания виртуальной 
среды, что может включать аппаратные платформы, устройства 
хранения данных, ОС, сетевые ресурсы и т. д. Виртуализация 
облака в основном имеет дело с виртуализацией сервера и тем как 
она работает, и почему её так называются?

Виртуализация – это способность, которая позволяет совместно 
использовать физический экземпляр одного приложения или 
ресурса между несколькими организациями или пользователями. 
способность, которая позволяет совместно использовать 
физический экземпляр одного приложения или ресурса между 
несколькими организациями или пользователями. Этот метод 
выполняется путем логического присвоения имени всем этим 
физическим ресурсам и предоставляет указатель на эти физические 
ресурсы в зависимости от спроса.

Над существующей операционной системой и оборудованием 
мы обычно создаем виртуальную машину, на которой мы запускаем 
другие операционные системы или приложения. Это называется 

http://neuropro.ru/neu2.shtml
https://compress.ru/article.aspx?id=9663


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

191190

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
аппаратной виртуализацией. Виртуальная машина предоставляет 
отдельную среду, которая логически отличается от ее базового 
оборудования. Здесь система или машина является хостом, а 
виртуальная машина – гостевой машиной. Эта виртуальная среда 
управляется микропрограммным обеспечением, которая называется 
гипервизором.

Существует несколько подходов или способов виртуализации 
облачных серверов:

1 грид подход (Grid Approach): когда рабочие нагрузки 
обработки распределяются между различными физическими 
серверами, а затем их результаты собираются как единое целое;

2 виртуализация на уровне ОС (OS – Level Virtualization): здесь 
несколько экземпляров приложения могут работать в изолированной 
форме на одной ОС;

3 виртуализация на основе гипервизора (Hypervisor based 
Virtualization): которая в настоящее время является наиболее широко 
используемым методом.

Рисунок 1 – Виртуальная среда

Благодаря виртуализации гипервизора существуют различные 
под-подходы для выполнения задачи по запуску нескольких 
приложений и других нагрузок на одном физическом хосте. 
Используется метод, позволяющий виртуальным машинам 
перемещаться с одного хоста на другой без необходимости 
завершения работы. Этот метод называется «Живая миграция». 

Другой метод используется для активного распределения нагрузки 
между несколькими хостами для эффективного использования 
ресурсов, доступных в виртуальной машине, и эта концепция 
называется распределенным планированием ресурсов или 
динамическим планированием ресурсов.

Разница между виртуализацией и облаком заключается в 
существовании разрыва между этими двумя терминами, хотя 
облачные технологии требуют концепции виртуализации. 
Виртуализация – это технология, ее также можно рассматривать 
как программное обеспечение, которое может манипулировать 
оборудованием. В то время как облачные вычисления – это услуга, 
которая является результатом манипуляций. Также виртуализация 
является фундаментальным элементом облачных вычислений, тогда 
как облачные технологии – это предоставление общих ресурсов в 
качестве услуги по запросу через Интернет. А преимуществами 
виртуализации могут быть, как и  количество серверов уменьшается 
благодаря использованию концепции виртуализации и улучшение 
способностей технологий. Положительными чертами виртуализации 
являются, такие понятия как непрерывность бизнеса, создание 
смешанной виртуальной среды, повышение эффективности для 
среды разработки и тестирования и снижение общей стоимости 
владения (TCO) [1, С. 375].

Одна из идеальных компаний, предоставляющая облачные 
технологии, которая поддерживает некоторые из крупнейших 
сервисов и веб-сайтов является Google. Он использует 
механизированную технологию для индексирования сети. Он 
предоставляет стандартную поисковую систему и для разработчиков 
набор специальных инструментов поиска различных областей и 
полей. С ростом тенденции поисков интеграции контента привел к 
огромным изменениям в обществе. 

Наиболее увлекательной и значимой частью деятельности 
Google является таргетинг рекламного бизнеса AdSense и AdWords.

Google Analytics также была разработана и стала важной 
частью целевого рекламного бизнеса Google. Облачные приложения 
Google различаются от приложений к приложениям, основанным 
на типах. Это:

– медиа-приложение доставки;
– офисные приложения;
– социальное общение;
– мобильные приложения и многое другое.
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Некоторые из этих приложений были коммерциализированы 

Google, которая широко используется пользователями. Google также 
предоставляет огромную платформу для разработчиков с широким 
спектром доступных приложений (веб-инструментарий Google, 
приложение Движок Хостинг, API AJAX от Google). 

Многие компании правят цифровым рынком мира, предоставляя 
различные услуги. У некоторых из них есть существенные интернет-
пользователи, такие как Microsoft, Yahoo и т.д. в то время как 
другие могут иметь более высокую оценку акций по сравнению 
с оценкой Google, но Google остается гигантом во всех аспектах. 
Целевая рекламная информация, которую Google собирает из 
действий, связанных с аккаунтом Google или с помощью файлов 
cookie, приносит Google большой доход. $ 23,60 млрд составил 
доход google в 2018–2020 гг., который примерно контролировал 
65 % рынка поиска через различные сервисы и сайты. Google 
создает огромную облачную и другую инфраструктуру с запуском 
множества бесплатных облачных приложений и сервисов. Бизнес-
фирма, предлагающая различные облачные сервисы бесплатно, 
убедительна.

Сервис облачных вычислений Google делится на две категории. 
Обширный пакет популярных приложений, которые Google 
предлагает широкой публике. Эти приложения включают в себя:

1 Документы Google;
2 Почта Google;
3 Здоровье;
4 Программа Google Earth;
5 Пикаса.
Второе предложение, которое предлагает Google, – это 

инструменты разработчика облачной платформы как сервиса 
(PaaS). Google App Engine (GAE) был создан в качестве платформы 
разработки для размещенных веб-приложений с использованием 
инфраструктуры, предоставленной Google [2, С. 240].

Приложения GAE обычно пишутся на языках программирования 
высокого уровня (HLL), таких как Java & Python и/ или фреймворк 
App-Engine от Google, что в конечном счете уменьшает количество 
усилий для разработки.

Внедрение продуктивных приложений Google началось с 
запуска Gmail в 2004 году. После этого расширение этих услуг резко 
продолжилось. Эти продукты хранят информацию о пользователях 
в интернете, которая, в конечном счете, используется Google для 

создания профиля активности. Google проявляет осторожность 
в отношении защиты конфиденциальности пользователей и 
собственной репутации.

Виртуализация играет значительную роль в облачных 
технологиях и их рабочем механизме. Обычно, что происходит 
в облаке – пользователи не только делятся данными, которые 
находятся в облаке, как приложение, но и совместно используют 
свои инфраструктуры с помощью виртуализации. Виртуализация 
используется главным образом для представления приложений 
со стандартными версиями для облачных клиентов, а с выпуском 
последней версии приложения поставщики могут эффективно 
предоставлять это приложение облаку и его пользователям, и это 
возможно только с помощью виртуализации. При использовании 
этой концепции виртуализации все серверы и программное 
обеспечение, предоставляемые другими облачными провайдерами, 
требуют обслуживания третьей стороной, и поставщик облачных 
услуг платит им ежемесячно или ежегодно.

В действительности большинство современных гипервизоров 
используют комбинацию различных типов аппаратной виртуализации. 
В основном, под виртуализацией подразумевается запуск нескольких 
систем на одной машине, но совместное использование всех ресурсов 
(оборудования), и это помогает совместно использовать ИТ-ресурсы, 
чтобы получить выгоду в сфере бизнеса.
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Қазіргі заманның талабы бойынша әр табысты мемлекет 

ақпараттық қауіпсіздікті және киберқауіпсіздікті ойластыру 
қажет. Ол үшін әскер қатарында желідегі ақпарат қауіпсіздігін 
сақтайтын білікті мамандарды дайындап өз отанын сүйетін патриот 
жастарды тәрбиелеу керек. Ал Қазақстанда әскери-патриоттық 
және әскери-спорттық бөлімдер мектептер мен университеттерде 
белсенді дамуда, әскери және азаматтық жастар арасындағы өзара 
іс-қимыл күшейтілуде. Әскери сарапшылардың пікірінше, әскери 
патриоттық ұйымдардың білімін алған әрбір төрт адамның бірі өз 
өмірін армиямен байланыстырады [1].

Негізінен ақпарат беру процесі интернет арқылы жүзеге 
асырылады. Ол көптеген желілерді, соның ішінде шағын 
фирмаларды, ірі корпорацияларды, үкіметтік, ғылыми және әскери 
желілерді байланыстырады.

Желілердің әрқайсысында басқа желілерге қосылған сервер 
бар. Желілер әртүрлі байланыс каналдарымен өзара байланысты, 
олар ақпараттық жүйелердің дұрыс және толық өзара әрекеттесуі 
үшін және сәйкесінше маңызды шешімдер қабылдау кезінде, 
сондай-ақ ақпаратты қорғауда өте маңызды.

Байланыс желілері немесе деректер желілері – ақпараттық 
сигналдар берілетін аралық жабдық және физикалық орта.

Бір байланыс желісінде бірнеше байланыс арналары (виртуалды 
немесе логикалық арналар) құрылуы мүмкін. Мысалы арналардың 
жиілігі немесе уақыт бойынша бөлінуі. Байланыс арнасы – 
деректерді біржақты берудің құралы. Егер байланыс желісін тек 
байланыс арнасы ғана пайдаланса, онда бұл жағдайда байланыс 
желісі байланыс арнасы деп аталады.

Деректер каналы – байланыс желілері мен деректерді 
беру (қабылдау) жабдықтарын қамтитын екі жақты ақпарат 
алмасу құралы. Деректер арналары ақпарат көздері мен ақпарат 
қабылдағыштарды байланыстырады.

Мәліметтерді берудің физикалық ортасына байланысты 
байланыс желілерін келесідей бөлуге болады:

– оқшаулағышсыз және қорғанышсыз өрілген сымды байланыс 
желілері;

– сигнал беру үшін бұралған жұп кабельдер, коаксиалды 
кабельдер немесе талшықты-оптикалық кабельдер сияқты 
сигналдық желілер қолданылатын кабель;

– сымсыз (жер үсті және жерсеріктік байланыстың 
радиоарналары) сигналдарды беру үшін ауа арқылы таралатын 
электромагниттік толқындарды пайдаланады.

Сымды (жер үсті) байланыс желілері телефон және телеграф 
сигналдарын беру, сондай-ақ компьютерлік мәліметтерді беру үшін 
қолданылады. Бұл байланыс желілері магистральдық байланыс 
желілері ретінде қолданылады. Сымды байланыс желілерінде 
деректерді аналогты және сандық тарату арналарын ұйымдастыруға 
болады. «қарабайыр ескі телефон жүйесі» (РOST Primitive Old 
Telephone System) сымының жылдамдығы өте төмен. Сонымен 
қатар, бұл желілердің кемшіліктері шуылға қарсы иммунитетті 
және желіге қарапайым рұқсатсыз қосылу мүмкіндігін қамтиды.

Кабельдік байланыс желілері өте күрделі құрылымға ие. 
Кабель оқшаулаудың бірнеше қабаттарына салынған өткізгіштерден 
тұрады. Компьютерлік желілер кабельдердің үш түрін пайдаланады.

Бұралған жұп (twisted pair) – қорғалған қабықпен қапталған 
мыс сымдардың (немесе бірнеше жұп сымдардың) бұралған жұбы 
болып табылатын байланыс кабелі. Сымдардың жұптары жинауды 
азайту үшін бұралған. Бұралған жұп айтарлықтай шуылға төзімді. 
Бұл кабельдің екі түрі бар: экрандалмаған UTP бұралған жұп және 
STP экрандалған бұралған жұп.

Бұл кабельдің ерекшелігі орнатудың қарапайымдылығы болып 
табылады. Бұл кабель – бұл жұлдыздар топологиясына сәйкес 
салынған Ethernet архитектурасы бар ең көп таралған локальды 
желілерде кеңінен қолданылатын ең арзан және кең таралған 
байланыс түрі. Кабель RJ45 қосқышының көмегімен желілік 
құрылғыларға қосылады.

Кабель деректерді 10 Мбит/с және 100 Мбит/с жылдамдықпен 
беру үшін қолданылады. Бұралған жұп әдетте бірнеше жүз метрден 
аспайтын қашықтықта байланыс үшін қолданылады. Бұрылған 
жұп кабельдің кемшіліктері желіге қарапайым рұқсатсыз қосылу 
мүмкіндігін қамтиды.
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Коаксиалды кабель (coaxial cable) – орталық өткізгішті сыртқы 

өткізгіш қалқаннан (мыс қабығы немесе алюминий фольга қабаты) 
бөлу үшін оқшаулағыш материалдың қабаты қоршалған орталық мыс 
сымы бар кабель. Кабельдің сыртқы өткізгіш қалқаны оқшауланған.

Коаксиалды кабельдің екі түрі бар: диаметрі 5 мм болатын 
жұқа коаксиалды кабель және диаметрі 10 мм болатын қалың 
коаксиалды кабель. Қалың коаксиалды кабель жұқа кабельге 
қарағанда төменірек. Коаксиалды кабельдің құны бұралған жұп 
кабельдің құнынан жоғары және желіні орнату бұралған жұп 
кабельмен салыстырғанда қиынырақ.

Коаксиалды кабель  «жалпы автобус» типіндегі топологияға 
негізделген Ethernet архитектурасы бар жергілікті желілерде 
қолданылады.

Коаксиалды кабель бұралған жұп кабельге қарағанда 
шуылға төзімді және өзінің сәулеленуін азайтады. Өткізу қабілеті  
50–100 Мбит/с. Сілтеменің рұқсат етілген ұзындығы бірнеше 
шақырым болады. Коаксиалды кабельге рұқсатсыз қосылу бұралған 
жұп кабельге қарағанда қиынырақ.

Кабельді оптикалық байланыс арналары. Талшықты-оптикалық 
кабель (fiber optic) – бұл сыртқы қабықпен жабылған, жарықтың 
төмен сыну көрсеткіші бар материалға салынған кремний немесе 
пластикалық негіздегі оптикалық талшық.

Оптикалық талшық сигналдарды тек бір бағытта береді, 
сондықтан кабель екі талшықтан тұрады. Талшықты-оптикалық 
кабельдің таратушы ұшында электрлік сигналды жарыққа 
түрлендіру қажет, ал қабылдау кезінде – кері.

Кабельдің бұл түрінің басты артықшылығы – шуылға қарсы 
иммунитеттің жоғары деңгейі және радиацияның болмауы. 
Рұқсатсыз қосылу өте қиын. Деректерді беру жылдамдығы  
3 Гбит/с. Талшықты-оптикалық кабельдің негізгі кемшіліктері – оны 
орнатудың күрделілігі, төмен механикалық беріктігі және иондаушы 
сәулелерге сезімталдығы. Сымсыз (жер үсті және жерсеріктік 
байланыстың радиоарналары) мәліметтерді тарату арналары.

Жер үсті (радиорелейлік және ұялы) және жерсерiктiк 
байланыстың радиоарналары радиотолқын таратқышы мен 
қабылдағыштың көмегімен құрылады және деректерді сымсыз беру 
технологиясымен байланысты.

Эстафеталық байланыс арналары реле станциялары болып 
табылатын станциялар тізбегінен тұрады. Байланыс көру аясында 
жүзеге асырылады, көрші станциялар арасындағы қашықтық  

50 км-ге дейін. Сандық радиорелейлік байланыс желілері (ЦРРС) 
аймақтық және жергілікті байланыс жүйелері және мәліметтерді 
беру, сондай-ақ ұялы байланыстың базалық станциялары 
арасындағы байланыс үшін қолданылады.

Жерсерiктiк жүйелер жер үсті станцияларынан радио 
сигналдарын қабылдау үшін микротолқынды антенналарды 
пайдаланады және осы сигналдарды жердегі станцияларға қайта 
жібереді. Жерсерiктiк желілер геостационарлық орбиталарда, орта 
немесе төмен орбиталарда орналасқан жерсерiктiктердің негізгі үш 
түрін пайдаланады. Жер серіктері әдетте топтарда ұшырылады. 
Бір-бірінен алшақ жерде олар бүкіл жер бетін қамтуы мүмкін. 
Жерсеріктік деректер каналының жұмысы 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1 

Өте үлкен қашықтықта орналасқан станциялар арасында 
байланыс арнасын ұйымдастыру үшін және жер жетпейтін жерлерде 
абоненттерге қызмет көрсету үшін жерсеріктік байланыстарды 
қолданған тиімді. Жоғары өткізу қабілеті – бірнеше ондаған Мбит/с.

Ұялы байланыс деректері. Ұялы радиоарналар ұялы телефон 
желілері сияқты қағидаттарға негізделеді. Ұялы байланыс – 
жердегі базалық қабылдағыш станцияларының желісінен және 
ұялы коммутатордан (немесе жылжымалы коммутация орталығы) 
тұратын сымсыз телекоммуникациялық жүйе. Базалық станциялар 
базалық станциялар арасында да, басқа телефон желілерімен де, 
ғаламдық интернетпен де байланыс орнататын коммутациялық 
орталыққа қосылған. Орындалатын функциялар тұрғысынан 
коммутациялық орталық әдеттегі АТС сымды қосылысқа ұқсас [2].
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LMDS (Local Multipoint Distribution System) – тіркелген 

абоненттерге ақпараттарды сымсыз жіберуге арналған ұялы 
желілердің стандарты. Жүйе ұялы негізде салынған, бір базалық 
станция бірнеше шақырым (10 км дейін) радиустағы ауданды 
жауып, бірнеше мың абоненттерді қосуға мүмкіндік береді. BS-
лардың өздері бір-бірімен жоғары жылдамдықты жерүсті түсіретін 
каналдар немесе радиоарналармен біріктірілген. 45 Мбит/с дейінгі 
жылдамдықтағы деректер.

WiMAX (Дүниежүзілік микротолқынды қол жетімділікке 
арналған) радиоарналары Wi-Fi-ға ұқсас. WiMAX, дәстүрлі ралли-
рейдерлік технологиялардан айырмашылығы, сонымен қатар, 
базалық станцияның тікелей қарауынан тыс, шағылысқан сигналмен 
жұмыс істейді. Сарапшылардың пікірінше, WiMAX мобильді 
желілері пайдаланушыларға қарағанда корпоративті клиенттер 
үшін бекітілген WIMAX әлдеқайда қызықты перспективалар 
ұсынады. Ақпарат 50 км дейінгі жылдамдықпен 70 Мбит с дейінгі 
жылдамдықпен берілуі мүмкін. MMDS радиохабар тарату арналары 
(Multichanncl Mulipoimt Ditribution System). Бұл жүйелер 30–60 км 
радиуста қызмет көрсете алады, ал оператордың тікелей таратқышы 
міндетті емес. Деректер берудің орташа кепілдендірілген 
жылдамдығы – 500 Кбит/с – 1 Мбит/с, бірақ бір канал үшін  
56 Мбит/с дейін бағалауға болады.

Жергілікті желілерге арналған радио деректер арналары. 
Жергілікті желілер үшін сымсыз стандарт W-Fi технологиясы 
болып табылады. Wi-Fi қосылымды екі режимде қамтамасыз 
етеді: нүктеден-нүктеге (екі компьютерді қосу үшін) және 
инфрақұрылымдық қосылу (бірнеше компьютерді бір кіру нүктесіне 
қосу үшін). Деректермен алмасу жылдамдығы нүктеге қосылу үшін 
11 Мбит/с дейін және инфрақұрылымды қосу үшін 54 Мбит/с дейін.

Bluetooth радио деректер арналары – бұл қысқа қашықтықта  
(10 м аспайтын) деректерді беру технологиясы және оны үй 
желілерін құру үшін пайдалануға болады. Деректерді жіберу 
жылдамдығы 1 Мбит/с аспайды [3].

 Желіні құру үшін климаттық ерекшеліктерді, ландшафтты, 
техникалық сипаттамаларды, ең бастысы, желінің бағыты мен 
функционалдығын ескере отырып, деректерді таратудың тиісті 
арнасын таңдау өте маңызды. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Министерство обороны Республики Казахстан [официальный 

интернет ресурс]-URL:http//www.mod.gov.kz/rus/press-centr/
novosti?cid=0&rid=3262

2 Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы:учебник для вузов / В.Г.Олифер, Н.А. Олифер.-5-е изд.-
Спб.:Питер, 2016 -960с

3 Олифер В. Г .Сетевые операционные системы: учебник для 
вузов / В.Г.Олифер, Н.А. Олифер.-2-е изд.-Спб.:Питер, 2008 -672с

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОТДЕЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА 

ФЕЛЬКЕР Т. Е.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

УЛИХИНА Ю. В. 
магистр информатики, ст. преподаватель, 
ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АЛИМОВА Ж. С.
магистр информатики, ст. преподаватель, 
ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Искусственный интеллект (ИИ) – это способность цифрового 
компьютера или управляемого компьютером робота выполнять 
задачи, обычно связанные с разумными существами. Впервые 
термин «искусственный интеллект» был употреблен в 1956 году 
американским информатиком Джоном Маккарти, который, понимал 
под этим компьютеры, способные выполнять характерные для 
человеческого интеллекта задачи: планирование, понимание языка, 
распознавание объектов и звуков, умение обучаться и решать задачи. 
Различают сильный и слабый искусственный интеллект. Сильный 
обладает всеми свойствами человеческого интеллекта. Слабый 
интеллект способен качественно выполнять только ограниченное 
количество действий. 

Машинное обучение возникло из-за стремления к 
искусственному интеллекту. В первые дни искусственного 
интеллекта уже как интеллектуального поля исследователи были 
очень заинтересованы в том, чтобы машины учились на данных. 
Поэтому они пытались подойти к проблеме с помощью различных 
символических методов, а также методов, которые в то время 
назывались нейронными сетями, обычно это были только модели, 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

201200

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
которые впоследствии были обнаружены для переупаковки общих 
линейных моделей вероятности и статистики.

С уделением особого внимания логическому и основанному 
на знаниях подходам был создан разрыв между искусственным 
интеллектом и машинным обучением. Вероятностные системы 
были заражены как теоретическими, так и практическими 
вопросами сбора и представления данных. К 1980 году возникли 
экспертные системы, чтобы доминировать над ИИ, но статистика 
была неудачной. Продолжались работы над символическими 
и основанными на знаниях системами, которые приводили к 
индуктивному логическому программированию, а статистическая 
область исследований в настоящее время находится вне области 
ИИ, в линии распознавания образов и поиска данных. Машинное 
обучение стало отдельным направлением и начало расширяться в 
1990-х годах. Направление изменило свою цель, пытаясь решить 
разрешимые проблемы более практического характера. Затем оно 
отодвинуло его внимание от символических методологий, которые 
унаследовало от искусственного интеллекта, и вместо этого перешло 
к методам и моделям, взятым из вероятности и статистики [1].

С помощью машинного обучения была значительно улучшена 
способность компьютера распознавать объект на изображении или 
видео – компьютерное зрение. Для этого собираются сотни тысяч 
картинок, а затем люди отмечают на них, например, кошек. Алгоритм 
строит для компьютера модель, чтобы тот смог определять и выделять 
картинки с кошками так, как это делает человек. В результате он 
«узнаёт», как выглядят кошки, и распознает их без ошибок.

Существует несколько методов машинного обучения. К ним 
относятся:

– Контролируемое обучение. Машине задаются входные 
данные и их предпочтительные выходы, объекты, называемые 
«учителем», цель состоит в том, чтобы изучить общее правило, 
которое отображает входные данные для выходов. Эти алгоритмы 
применяют все, что они узнали ранее, к любым новым данным.

В контролируемом, два вида обучения: 
– классификация;
– регрессия.
Задача классификации – получение ответа на основе набора 

признаков. Имеет конечное количество ответов (как правило,  
в формате «да» или «нет»): есть ли на фотографии кот, является ли 
изображение человеческим лицом, болен ли пациент раком.

Задача регрессии – прогноз на основе выборки объектов с 
различными признаками. На выходе должно получиться вещественное 
число (2, 35, 76.454 и др.), к примеру цена квартиры, стоимость ценной 
бумаги по прошествии полугода, ожидаемый доход магазина на 
следующий месяц, качество вина при слепом тестировании.

– Неконтролируемое обучение. Метки/ теги или объяснения не 
даются алгоритму обучения в отношении ввода, и он остается сам по 
себе, чтобы найти в нем структуру. Используется для обнаружения 
скрытых шаблонов в данных. Эти алгоритмы могут извлекать свои 
собственные выводы или выводы из данных наборов данных.

– Обучение в действии. Программное обеспечение 
взаимодействует с изменяющейся средой, в которой она должна 
выполнять определенную задачу (например, вождение транспортного 
средства), не сообщая, приближается ли она к ее месту назначения 
или узнает, как играть в игру, играя против кого-то.

– Полууправляемое машинное обучение. Субъект «учитель» 
дает машине данные с некоторыми недостатками, выход отсутствует.

Программное обеспечение для машинного обучения широко 
доступно, а организации, желающие развивать возможности в этой 
области, имеют множество вариантов. При оценке машинного 
обучения следует учитывать следующие требования:

– скорость;
– время для оценки;
– точность модели;
– легкая интеграция;
– гибкое развертывание;
– удобство использования;
– визуализация.
Машинное обучение применяется в [2]: 
– автоматизации – работает полностью автономно в любой 

области без необходимости какого-либо вмешательства человека. 
Например, роботы, выполняющие основные технологические этапы 
на производственных предприятиях;

– финансовой индустрии – используются в основном банками 
для поиска закономерностей внутри данных, но также и для 
предотвращения мошенничества;

– государственных организациях – правительство использует 
машинное обучение для управления общественной безопасностью 
и коммунальными услугами;
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– медицинской отрасли – одна из первых отраслей, 

использующая машинное обучение с обнаружением изображений.
При современном огромном потоке информации, которая 

содержит постоянно увеличивающийся объем данных слишком 
больших для людей, чтобы обрабатывать и анализировать их самим. 
Машинное обучение использует диапазон или спектр на основе 
метода оптимизации большого количества параметров. Для людей 
нецелесообразно проводить такую оптимальную обработку вручную. 
Например, распознавание динамики из тона и амплитуды. Иногда 
машинное обучение терпит неудачу, требуя понимания проблемы, 
которая должна быть решена, чтобы применить правильный 
алгоритм. Эти алгоритмы требуют большого количества данных для 
верного функционирования. Без машинного обучения очень сложно 
работать с большими объемами данных или собирать данные. 

На сегодняшнем этапе развития технологий уже есть 
возможность автоматически создавать модели и алгоритмы, которые 
могут анализировать более крупные и более сложные данные, 
обеспечивающие более быстрые и точные результаты в больших 
масштабах. В связи с этим машинное обучение все более становится 
важным и широко внедряемым элементом повседневной жизни.

ЛИТЕРАТУРА
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Әлемдік өркениеттің дамуына әсері бойынша темірбетонның 
өнертабысын электрдің ашылуымен немесе авиацияның пайда 
болуымен бір қатарда айтуға болады. Қазіргі уақытта бұл жетістіктер 
әлемдік дамудың ең айқын факторларына айналды.

Бетонды пайдалануының көлемі бойынша судан кейін екінші 
орында тұр – жылына бір адамға шамамен бір жарым тоннадай. 
Бетон қазіргі өркениеттің тіршілік ету ортасының материалдық 
негізін құруға елеулі үлес қосады. Бетонсыз әлем мүлдем басқа 
көріңіс табар еді.

Химия ғылымдарының кандидаты, профессор В. Р. Фаликман 
және техника ғылымдарының докторы, профессор, РҒА корреспондент-
мүшесі, РИА Президенті Б. В. Гусевтің зерттеулерінің негізінде «Бетон 
және темірбетондағы наноматериалдар мен нанотехнологиялар: 
тәжірибе және перспективалар» мақаласын қысқаша талдай отырып, 
келесі негізгі мәселелерді қарастыруға болады [1, 182 б.; 2, 181].

Бетон және темірбетон –  кең интернационалдық 
ынтымақтастықтағы өзіндік біріктіретін фактор болып табылады. 
Әлемде темірбетон бойынша Халықаралық федерация (fib), бетон 
жолдары бойынша Еуропалық қауымдастық (EUPAVE), дайын 
бетон қоспалары бойынша Еуропалық қауымдастық (ERMCO), 
құрастырмалы темірбетон бойынша Еуропалық қауымдастық 
(BIBM), материалдарды сынау жөніндегі халықаралық зертханалар 
одағы (RILEM), 120-дан астам елде аймақтық бөлімшелері бар 
американдық бетон институты (ACI), стандарттау жөніндегі 
халықаралық ұйым (ISO), онда бетон саласындағы стандарттау 
мәселелерін сегіз жұмыс тобының құрамында TC71 техникалық 
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комитеті жүргізеді. Бұл ұйымдардың құрамында ондаған техникалық 
комитеттер бар, қатысушылар арасында қарқынды ақпарат алмасу 
жүргізілетін конгрестер мен симпозиумдар тұрақты түрде өткізіледі.

Қазіргі уақытта техникалық прогрестің орнына келе жатқан 
ұрпақтың мүдделерін ескеретін заманауи өркениеттің тұрақты даму 
тұжырымдамасы ұсынылады.

Ғимарат конструкцияларында темірбетонды басым пайдалану 
ғаламшарда климаттың жаһандық жылынуының жағымсыз әсерін 
жұмсарту тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл мәселе бойынша 
Еуропалық Парламентте арнайы тыңдаулар өтті. Еуропадағы 
ғимараттарға барлық өндірілетін энергияны тұтынудың 40 % келеді 
(өнеркәсіп 28 % тұтынады). Темірбетон конструкцияларының 
массиві ғимараттардың жылу инерциясын едәуір арттырады. 
Нәтижесінде қыста ғимараттарды жылытуға және оларды жазда 
салқындатуға энергия тұтынудың төмендеуі болып табылады.

Техникалық және экономикалық көрсеткіштер деңгейі 
бойынша темірбетон құрылыс өнімдерінің әлемдік өндірісінің 
жалпы құрылымында көшбасшы және қазіргі заманның негізгі 
конструкциялық материалы болып табылады. Ол іс жүзінде тұрғын-
үй, азаматтық және басқа да құрылыс түрлерінде қолдану үшін 
баламасыз материал болып саналады. Темірбетонды пайдалану 
сериялық және бірегей ғимараттар құрылысында жаңа дәуірді 
ашты. Өзінің қасиеттерінің арқасында темірбетонды биік құрылыс 
пен көпір салу сияқты салалардан да қолданады.

Яғни, темірбетон – құрылыс материалдарының үздіксіз дамып 
келе жатқан прогрессивті түрі. Оның маңызды артықшылықтарының 
бірі – онда арматуралық болатты немесе жоғары және жоғары 
беріктіктегі композиттік материалдарды қолдану мүмкіндігі болып 
табылады.

Адамның тіршілік ету ортасы қауіпсіздігінің құрылыс гаранты 
туралы айта келе, темірбетон ғимараттарының, құрама және 
монолитті темірбетон панельдерден тұратын тіреуіш қабырғалары 
бар жоғары сейсмикалық төзімділігін атап өткен жөн, бұл соңғы 
онжылдықтағы ірі жер сілкіністерінің тәжірибесінде расталды.

Темірбетон конструкцияларға экстремалды әсер ету жағдайлары 
болғанда, темірбетон өзінің жоғары құрылыс-техникалық 
қасиеттерін дәлелдеді.

Темірбетоннан өнеркәсіптік және тұрғын үйлер, әлеуметтік 
мәдени тұрмыстық нысандар, бөгеттер, энергетикалық кешендер, 
телемұнара және т. б. тұрғызылады.

Әлемдегі ең биік телемұнара темірбетоннан салынған. Барлық 
континенттердегі ең биік ғимараттар монолитті темір бетоннан 
салынады, оның ішінде биіктігі 828 метр Дубайдағы «Бурдж Халифа» 
әлемдік рекордшы темірбетонды қолдана отырып салынған. Құрылыс 
кезінде бетон қоспасы 600 м-ден астам биіктіктегі сорғылармен 
берілген, бұл да әлемдік рекорд болып табылады . Бірақ та, қазіргі 
кезде оданда да биік мұнара құрылыс жұмыстары жүруде.

Сонымен қоса, темірбетонды қолданудың кең саласы 
инженерлік құрылыстар – градирнялар, құбырлар, резервуарлар, 
АЭС және т. б. қорғаныш қабықтары болып табылады. Қазіргі 
заманғы ғимараттар мен құрылыстарды салу жоғары пайдалану 
қасиеттері бар бетондарды қолдануды талап етеді. Бетондардың жаңа 
түрлеріне көшуге жаңа буын пластификаторларының және белсенді 
минералды қоспалардың пайда болуы ықпал етті. Өнеркәсіптік 
масштабта әзірленген және шығарылатын пластификаторлар 
мен микрокремнезем негізіндегі бетон модификаторлары төмен 
өткізгіштігі және коррозиялық төзімділігі бар В90 дейін беріктілік 
кластарындағы ұсақ түйіршікті бетондарды алуға мүмкіндік 
берді. Алайда мұндай бетондар иілу кезінде созылуға жеткіліксіз 
төзімділікке, сондай-ақ цементтің жоғары шығынынан жоғары 
температуралық және шөгінді деформацияларға ие.

Ұсақ түйіршікті бетонның пайдалану сипаттамаларын  
жетілдіру бойынша міндеттерді шешу жолдарының бірі – оны 
металл және металл емес фибрлердің әртүрлі түрлерімен 
арматуралау болып табылады. 

Бетон беріктігінің өсуімен Құрылыс конструкциялары 
мен жалпы объектілердің техникалық және экономикалық 
көрсеткіштерін айтарлықтай жақсарту мүмкіндігі пайда 
болады. Алайда, материалдың беріктігінің артуымен және оның 
сынғыштығы артып, пластикалық-деформациялық қасиеттер 
жоғалатыны белгілі, бұл бетонда да, тіпті темірбетонда да шекті 
күйіне жеткенде элементтердің іс жүзінде тез арада бұзылуына 
әкеп соғады. Бұл проблеманы шешудің ең тиімді нұсқасы 
бетонды әртүрлі талшықтар түрлерімен (фибр) және олардың 
комбинацияларымен дисперсиялық арматуралауды есептеу 
керек. Осылайша, фибробетондар саласындағы зерттеулер қазіргі 
уақытта биік ғимараттардың темірбетон конструкцияларының 
материалдарының еңбек және энергия сыйымдылығын бір уақытта 
төмендету кезінде көтергіш қабілеті мен жарықшаққа төзімділігін 
арттыру қажеттілігіне байланысты ерекше өзектілікке ие болады. 
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Стандартты жағдайларда жұмыс істейтін қатардағы 

конструкциялардың өндірісінде дисперсті арматуралауды 
қолданудың орындылығы эксперименталдық бірқатар жағдайларда 
жаппай құрылыс тәжірибесімен дәлелденген, сондықтан күмән 
тудырмайды. Бұл ретте, әдетте, бетонның көлемі бойынша 1,0-ден 
1,5 %-ға дейінгі мөлшерде талшықтармен қанығуы техникалық және 
экономикалық жағынан ақталған болып табылады.

Қазіргі Қазақстанның құрылыс индустриясы «Қазақстан 2030» 
стратегиясының басты бағыттары негізінде даму және жарақтандыру 
процесіндегі өндіріс. Еліміздін облыстық орталықтарында 
сәулеттік және конструкциялық шешімдері бойынша Евроазиялық 
стилдеріндегі әлем назар аударарлықтай, үйлер мен ғиматартар бой 
көтеруде. Соған сай, құрылыс материалдары мен бұйымдарының 
индустриялық-инновациялық-технологиялық принциптегі 
өнеркәсіптік кластерін құру міндеті қарастырылып қойған. 

Осы мақсаттың шенберінде Маңғыстау цементтік зауыты, 
Қапшағай қаласында Мұнай-газ саласына қажетті полимермен 
қапталынатын құбыр шығарушы зауыты жақын арада іске 
қосылмақ. Бұл жаңа өнеркәсіптерінде халықаралық стандарт 
талабына сай өнім өндірілмек. Сол үшін мұнда батыстағы қазіргі 
жабдықтарды қолдану, жаңа технологияны енгізу қарастырылған. 
Демек, бұл өнеркәсіптер индустриялық-инновациялық стратегия 
шеңберінде іске асырылып жатқан жобалардың бірегейлері.

Республикамыздың өнеркәсіптік өңірлерінде қазіргі заманғы 
«Ғылыми орталықтар» және «Технологиялық парктер» құру 
жұмыстары басталып кетті. Мұндағы түпкі мақсат – отандық және 
шетелдік ғылыми әлеуетті, жаңа технологияны алдың ала пысықтап 
және зерттеп барып, өндіріске енгізу негізінде халықаралық 
стандартқа сай, бәсекелестікке қабілетті құрылыс материалдары мен 
бұйымдарын шығару, өнеркәсіптік қалдықтарды тиімді пайдалану 
және де экологиялық жағдайларды түзету.

Қорытындылай келе, ғалымдардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелерін талдау негізінде, бүкіл әлемде, 
урбанизация процестеріне, инфрақұрылымның күрделенуіне, 
халықтың тығыздығының артуына, материалдық құндылықтардың 
жиналуына және басқа да факторларға байланысты сейсмикалық 
қауіптілікті және сейсмикалық төзімді құрылысты бағалау 
теориясы мен практикасының қарқынды дамуына қарамастан, 
жер сілкінісінен келетін залалдың үздіксіз өсуі байқалады. 
Тиісінше, қауіпті азайту мәселелеріне, атап айтқанда, сейсмикалық 

аудандастыру мәселелеріне арналған жарияланымдар ағыны күрт 
артты. Бұл ретте әр түрлі зерттеушілердің ұсыныстары жиі елеулі 
түрде ерекшеленеді және тіпті бір-біріне қайшы келеді. АҚШ-тың 
сейсмиялық төзімді жобалау және құрылыс жөніндегі көрнекті 
американдық мамандары Дж. Гира мен Х. Шаха «Жер сілкінісі 
адамдарды өлтірмейді, себебі – ғимараттар» деген екен [1, 189 б.].

Адамзат жинаған жер сілкіністерінің салдарларымен күресудің 
көпғасырлық тәжірибесі, оларды барынша азайтудың, барынша 
пәрменді тәсілі сейсмикалық қауіпті аумақтарда құрылыс кезінде 
алдын ала және ауқымды сейсмикаға қарсы іс-шаралар жүргізуден 
тұрғанын куәландырады.

Қазіргі уақытта, құрылыс материалтану саласындағы маңызды 
міндеттер конструкциялық материалдардың, атап айтқанда бетон 
мен темірбетонның беріктігімен тұрақтылығын арттыру болып 
табылады. Сыртқы факторлардың әсеріне осы материалдардың 
төзімділігі мен тұрақтылығын арттыру жолдарының бірі – табиғаты 
мен белсенділігі әртүрлі минералды қоспалары бар цементтерді 
қолдану болып табылады.
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Қазіргі уақытта маңызды мәселелердің бірі – құрылыстың аса 
күрделі саласын-жылу агрегаттарын футерлеу болып табылады. 
Негізінен, бұнда ұсақ ұнтақты отқа төзімді кірпішті қалау 
қолданылады. Осы мәселені шешу жолдарының ішінен – ыстыққа 
төзімді бетондарды дайындау және қолдану технологиясын әзірлеу 
және керамикалық отқа төзімді материалдардың құрамын жетілдіру 
болып табылады. Бір даналы отқа төзімді бетоннан айырмашылығы 
ыстыққа төзімді бетондар күйдірілмейтін материалдар болып 
табылады, оларды отпен өңдеу жылу агрегатында оны іске қосу 
процесінде жүзеге асырылады. Ыстыққа төзімді бетондардың 
тиімділігінің бірі – өндірісте футерлеу материалы ретінде және ірі 
блоктар түрінде қолдануға болады, бұл тігістер санын қысқартады, 
сондай-ақ монолитті нұсқада болады.

Ыстыққа төзімді бетон жоғары температураның әсерінен 
(1800 °С-ге дейін) белгіленген шекараларда меншікті физикалық-
механикалық сипаттамаларын сақтауға қабілетті материалдардың 
арнайы түрі болып табылады. Ыстыққа төзімді қоспалар 
өнеркәсіптік құрылыстың барлық салаларында, ұсақ ұнтақты отқа 
төзімді материалдардан кем түспей қолданылады.

Ыстыққа төзімді бетондар ГОСТ 25192–2012 стандарт талаптары 
бойынша, кәдімгі отқа төзімді материалдармен салыстырғанда 
арнайы алдын ала күйдіруді қажет етпейді. Термиялық өңдеу 
(күйдіру), ыстыққа төзімді бетон, жылу агрегатын іске қосу сәтінен 
дайын конструкцияны бірінші қыздыру кезінде өтеді.

Стандарттың талаптарына сәйкес ыстыққа төзімді бетондар, 
құжаттың талаптарын және конструкцияларды пайдалану шарттарын 
ескере отырып, тұтқыр заттардың келесі түрлерінде дайындалуы 
мүмкін: жұқа ұнтақталған қоспасы (ұсақ толтырғышы) бар 
портландцемент, микро толтырғыштары бар қожды портландцемент, 
глиноземді және жоғары глиноземді цемент, сұйық шыны [1, 3 б.].

Құрылыста пайдаланылатын және алюминатты (глиноземді) 
цементтердің, қожды портландцементтің немесе портландцементтің, 
сұйық шынының негізінде дайындалған термиялық төзімді 
қоспалардың негізгі түрлеріне қойылатын технологиялық талаптар 
былайша көрінеді:

– бетон маркасы (стандартқа сәйкес ыстыққа төзімді бетондар), 
мынадай негізгі сипаттамаларды қамтуы тиіс: бетон типі (BR – 
ыстыққа төзімді); тұтқыр түрі (портландцементке, алюминатты 
(глиноземді) цемент, силикатты тұтқыр);

– созылу беріктігі бойынша бетондардың класы – сығылу 
(B1-В40);

– материалды пайдаланудың рұқсат етілген температурасы 
(И18-ден).

Сілтілі және бейтарап ортада қожды портландцементте 
және портландцементте бетон қолдану ұсынылады; қышқыл газ 
ортасында – сұйық шыныдағы қоспалар; көміртекті, фосфорлы және 
сутекті орта глиноземді және жоғары глиноземді цементтердегі 
ерітінділерді қолдануды талап етеді.

Гидравликалық тұтқыр бетондар ең қолжетімді материал 
болып саналады. Тұтқыр ретінде портландцемент отқа төзімді жұқа 
ұнтақты қоспамен, қожды портландцемент, глиноземді және жоғары 
глиноземді цементтерді қолдануға болады.

Толтырғыштар мен жұқа ұнтақты қоспалар отқа төзімді 
сынықтарды және басқа да, өнеркәсіптік қалдықтарды ұсақтау және 
ұнтақтау жолымен дайындалуы мүмкін. Жұқа ұнтақты қоспалар 
ретінде көптеген жұқа дисперсті өнеркәсіптік қалдықтарды 
(мысалы, керамзитті шаң), сондай-ақ құрамында глинозем бар 
шламдарды пайдалануға болады.

Ыстыққа төзімді бетондар құрамында алюминатты шламдарды 
қолдану футерлеу материалдарының термиялық беріктігін олардың 
электр қарсылығын арттыру есебінен арттыруға мүмкіндік береді.

Толтырғыштың түріне және жұқа ұнтақты қоспаға байланысты 
портландцементте және глиноземді цементте ыстыққа төзімді 
бетондарды қолданудың температурасы 1100–1500 °С, (глиноземді 
цемент – 1200–1400 °С, жоғары глиноземді цемент – 1500–1700 °С) 
құрайды [2, 264 б.].

Портландцементте және глиноземді цементте ыстыққа 
төзімді ауыр бетондарды қыш өндірісінің туннельді пештерінің 
вагонеткаларының футеровкаларында, қазандық жабдықтарының 
футеровкаларында және т. б. пайдалану өте тиімді.
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Гидравликалық байланыстырғыштардағы ыстыққа төзімді 

ерітінділер жылу агрегаттарында жеке отқа төзімді пештерді қалау 
үшін, футеровканың жылу шағылыстырғыш энергия үнемдейтін 
майын дайындау үшін және оны жөндеу үшін қолдануға болады.

Ыстыққа төзімді ерітінділер мен сылақтарды қолдану 
температурасы толтырғыштың түріне байланысты 1200–1700 °С 
жетуі мүмкін.

Толтырғыштардың қандай да бір түрін қолдану оларды 
пайдаланудың белгіленген температуралық режиміне байланысты:

1 600 °С-тан 800 °С температураға дейін, толтырғыштар 
рөлінде тау жыныстары (базальт, андезит, диабаз), домна 
түйіршіктелген қождар, вулкандық тау жыныстарынан жасалған 
кеуекті толтырғыштар, кеуекті жасанды толтырғыштар (керамзит, 
вермикулит, ұсақталған перлит, қож пемзасы және т.б.) 
пайдаланылуы мүмкін.

2 Бетон конструкцияларын 1200 °С–1700 °С шегінде пайдалану 
үшін, цементті ыстыққа төзімді ерітінділер мен ұсақталған отқа 
төзімді материалдарды (магнезит, шамотты кірпіш, хромит, 
күйдірілген каолин, корунд) қоса отырып дайындалады.

3 Бұдан басқа, магнезит және отқа төзімді саз қоспасын 
жоғары температурада күйдіру жолымен дайындалған арнайы 
толтырғыштар – температураның кең интервалында төмен 
температуралық деформациямен, жоғары отқа төзімділігімен 
сипатталатын магний алюмосиликаттары қолданылады [3, 154 б.].

Көпкомпонентті композиттер ретінде ыстыққа төзімді бетондар 
тек отқа төзімді техникалық өнімдерді ғана емес, сонымен қатар сапасы 
жағынан жарамды өнеркәсіптік қалдықтарды да қолдануды талап етеді.

Кейде дәстүрлі әдістермен (түрлі температураларда бетондар 
үлгілерін күйдіру және олардың беріктігін сынау) қандай да бір 
техногенді өнімнің ыстыққа төзімді Композиттердің құрылымы мен 
қасиеттеріне әсер ету сипатын дұрыс бағалауға болмайды.

Меншікті электр қарсылығы арқылы анықталатын электр 
өткізгіштігі сияқты отқа төзімді футерлеу материалдарының мұндай 
сипаттамасы құрамның, құрылымының және температураның 
өзгеруіне өте сезімтал шамалар болып табылатыны анықталды. 
Осылайша, температура 100 °С-ден 1300 °С-ге дейін ұлғайған кезде 
үлестік кедергі 1011–1012-ден 103–104-ке дейін азаяды.

Ыстыққа төзімді бетондар мен даналы отқа төзімділіктің 
электр қарсылығын өлшеудің әзірленген әдістемесі сынаулар 
нәтижесінде температурадан «ρ» қисық өзгерістер құруға мүмкіндік 

береді (терморезистограммалар деп аталатын). Біздің ойымызша, 
олардың мағынасын ашу футеровканың жұмысын қарапайым ұзақ 
температура қыздырылғанда ғана емес, сонымен қатар агрессивті 
ортамен байланыстарда да болжауға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл 
әдіс жылу агрегаттарының футеровкалары жұмысының тиімділігін, 
атап айтқанда олар үшін қолданылатын материалдарды үлкен 
сенімділікпен бағалауға мүмкіндік береді деп есептелінді [4, 25 б.].

Жылу төзімділігі мен химиялық кедергісі олардың электр 
өткізгіштігімен байланысты болғандықтан, бастапқы ең жоғары 
электр қарама-қарсы көрсеткіш бойынша отқа төзімді композиттердің 
құрамын оңтайландыра отырып, жоғары төзімді әртүрлі футеровкалық 
материалдарды алуға болады. Мұндай әдістеме ерітінділер (сылаулар) 
және толтыру массаларының құрамын іріктеу үшін де жарамды, мұнда 
толтырғыштар мен толтырғыштардың түрінің, гранулометриялық 
және химиялық құрамының футерлеу материалдарының электр 
қарама-қарсы болуына әсерін ескеру қажет.

Бұл әдістеме өнеркәсіп қалдықтарынан таңдалған арзан 
толтырғыштар мен толтырғыштарды қолдану есебінен де, 
құрамдарды ұтымды оңтайландыру есебінен де жылу агрегаттарын 
футерлеу тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жұмыс істеп 
тұрған жылу агрегаттарында жүргізілген өндірістік сынаулар 
көрсеткендей, оңтайлы құрамдардың футеровкалы отқа төзімді 
материалдарының жоғары химиялық төзімділігі және тиісінше, 
беріктігі бар. Мұндай футеровкалардың қызмет ету мерзімі ортаның 
агрессивтілік дәрежесіне байланысты 2–4 есе ұлғайды.

Фосфор қатаюының салдарынан ыстыққа төзімді бетондарын алу 
технологиясы әзірленді. Фосфатты байламдарда ауа қататын ыстыққа 
төзімді бетондарды алу үшін құрама алюмотемірфосфатты және 
цирконтемірфосфатты байланыстырғыштардың құрамдары әзірленді.

Электр өткізгіштігі бойынша фосфат қатаюының ыстыққа 
төзімді бетондарының құрамын оңтайландыру түсті металлургия 
кәсіпорындарының шлам қалдықтарын енгізу жолымен жүзеге 
асырылады. Түрлі кәсіпорындарда мұндай бетондарды дайындау 
арнайы жабдықты талап етпейді.

Фосфор қатаюының ыстыққа төзімді бетондары қасиеттерінің 
кең спектрімен алуға болады:

– жоғары топырақты және шамотты толтырғыштардағы 
ауыр бетондардың орташа тығыздығы 2200–2500 кг/м3 шегінде, 
қысу кезіндегі беріктілік шегі 25–35 МПа, 35–45 су жылу 
алмастырғыштарының термотөзімділігі болады. Мұндай бетондарды 
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қолдана отырып орындалған жұмыс футеровкалары алюминий 
қорытпаларының, қождардың және басқа да металдардың 
балқымаларымен байланыста өте тұрақты;

– кеуекті толтырғыштардағы жеңіл ыстыққа төзімді бетондар 
мен ұяшықты құрылым бетондарының орташа тығыздығы  
400–1200 кг/м3 шегінде, қысу кезіндегі беріктілік шегі 2,5-тен 
15 МПа-ға дейін, жылу төзімділігі 25–35 ауа жылуы, қолдану 
температурасы 1000–1600 0С болады. Мұндай бетондарды жеке 
қымбат тұратын ультра жеңіл салмақтардың орнына жылу 
агрегаттарының тиімді жылу оқшаулағышы түрінде қолдануға 
болады. Фосфатты қатаюдағы ауыр, жеңіл және кеуекті ыстыққа 
төзімді бетондарды монолитті нұсқада да, жеке құрама элементтер 
(блоктар) түрінде де пайдалануға болады;

– ыстыққа төзімді ерітінділер түріндегі фосфатты отқа төзімді 
майларды жеке отқа төзімді бұйымдарды қалау үшін де, сондай-
ақ дара отқа төзімді (шамот, динас, муллит және т.б.) химиялық 
беріктігін арттыру үшін қорғаныс сылақтары түрінде де қолдануға 
болады. Фосфатты отқа төзімді сылаулар кез келген агрессивті 
орталарға арналған жеке керамикалық отқа берік негізінде 
орындалған футеровкалардың төзімділігі мен ұзақ мерзімділігін 
айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай сылауды торкрет-
масса және құрғақ қоспалар түрінде қолдануға болады.

Ыстыққа  төз імді  бетондар  мен  фосфатты қатаю 
ерітінділерін (майлау) дайындау үшін арнайы материалдар 
талап етілмейді. Цемент тасын қалыптастыруға арналған 
жұқа ұнтақты қоспалар және ыстыққа төзімді ерітінділер 
мен бетондарды толтырғыштар өнеркәсіп қалдықтарынан 
(өңделген катализаторлар, отқа төзімді сынықтар және т.б.) 
алынуы мүмкін. Мысалы, ауа-қататын алюмотемірфосфаттық 
байламдарды жоғары глиноземді және құрамында темір бар 
қалдықтарды (пайдаланылған ИМ-2201 катализаторы және пиритті 
шамдарды) біріктірудің нәтижесінде алды.

Шамотты отқа төзімділіктің физикалық-термиялық қасиеттері 
мен химиялық беріктігін арттыру мақсатында оның бастапқы 
электр қарсылығын арттыру қажет. Мұны дайын кірпіш қалауына 
пластикалық отқа төзімді қорғаныс сылақтарын жағу арқылы 
немесе материалдардың құрамы мен құрылымын өзгертетін 
тиісті ерітінділері бар ванналарда отқа төзімді заттарды ұстау 
арқылы жүзеге асыруға болады. Екінші жағдайда отқа төзімді 
заттарды тиісті отқа төзімді ерітіндіде салу керек. Сіңдіру-майлау 

құрамдарын дайындау үшін құрамында глинозем бар шламдар, 
фосфат байламдары, сұйық шыны және жылу агрегаттарындағы 
агрессивті ортаның түріне байланысты басқа да композициялар 
пайдаланылады. Даналы отқа төзімділікті пайдалану кезінде 
сіңдіру-майлау технологиясын қолдана отырып, қымбат тұратын 
және тапшы отқа төзімділіктен өте арзан және қолжетімді, мысалы: 
корундты отқа төзімділікті муллитпен, ал жоғарыглиноземді отқа 
төзімділікті шамотпен ауыстыруға болады.

Бұл технология сондай-ақ гидравликалық цементтердегі 
және химиялық байланыстырғыштардағы (сұйық шыны, силикат-
глыба) ыстыққа төзімді бетондардың физикалық-термиялық және 
пайдалану көрсеткіштерін арттыруға мүмкіндік береді.

Шамотты және жоғары глиноземді толтырғыштары бар сұйық 
шыныдағы ауыр ыстыққа төзімді бетондар металл бөлшектер 
мен бұйымдарды химиялық-термиялық өңдеуге арналған натрий, 
калий, барий тұз-хлоридтерінің балқымалары дайындалатын тұз 
ванналарының футеровкаларында жоғары төзімділігі мен беріктігін 
көрсетті.

Сұйық шыныдағы бетон құрамдарында дәстүрлі қатайтқыш-
кремнефторлы натрий құрамында силикаттар немесе кальций 
алюминаттары бар материалдарға ауыстырылуы мүмкін. Бұл 
ауыр ыстыққа төзімді бетондарды қолдану температурасын 
1100-ден 1350 0С-қа дейін арттыруға және олардың қолданылу 
саласын кеңейтуге мүмкіндік берді. Мұндай бетондар сондай-ақ 
жоғары қабаттылықпен ерекшеленеді, бұл оларды ұста өндірісінің 
қыздыру газ пештерінің түбін футеровкалау үшін және подшипник 
өндірісінің технологиялық желілерінің индукторларын дайындау 
үшін қолдануға мүмкіндік берді.

Ыстыққа төзімді ерітінділер түріндегі сұйық шыны отқа төзімді 
майларды жеке отқа төзімді пештерді қалау, қабыршақтар түзілуі 
мүмкін ұста өндірісінің термиялық пештерінің футеровкаларын 
қорғау үшін қолдануға болады. Сұйық шынының негізіндегі 
қорғаныс жағуларын қолдану температурасы қатайту түрі мен 
толтырғыштардың түріне байланысты 1100–1400 0С шегінде болады. 
Мұндай майларды кірпіш футеровкаларға торкрет-зеңбіректердің 
көмегімен, ал құрғақ қоспалар түрінде шығаруға болады. Ыстыққа 
төзімді ерітінділерге арналған шикізат компоненттерін химия, 
мұнай химия, машина жасау және металлургияның өнеркәсіптік 
қалдықтарының кең жиынтығынан таңдауға болады. Арнайы 
жабдықтар қажет емес. Өнеркәсіп қалдықтарынан сұйық шыны 
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массаларының қатыртқышы ретінде фосфор қожы, сондай-ақ 
алюмокальцийлі шлагы сыналды [5, 74 б.].

Қорытындылай келе, ғалымдардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелерін талдау негізінде, жұмыс температурасы 
700–1600 0С ыстыққа төзімді бетондарда қолдану мақсатында 
органикалық емес қалдықтарды фосфатты байланыстыруды 
қолданудың жоғары тиімділігі көрсетілді.

Сондай-ақ, силикат-натрийлі композиция негізіндегі сұйық 
шыны алдында ыстыққа төзімді бетондардың артықшылығы 
қатайтқыштарды қолдану қажет емес, ал қоспаларды жабу 
сумен жүзеге асырылады. Сұйық шыныда және натрий ерітіндісі 
силикатында ыстыққа төзімді ауыр бетондарды монолитті нұсқада, 
жеке блоктар түрінде қолдануға және құрғақ қоспалар түрінде 
шығаруға болады.

Осыдан, ыстыққа төзімді бетондарды дайындау мен қолданудың 
осы технологиясын әзірлеу және құрамдарды жетілдіру металлургия 
өнеркәсібін қолдану үшін тиімді футеровкалық материал ретінде 
ыстыққа төзімді бетондарды алуға мүмкіндік берді.
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7.3 Қазіргі архитектура және дизайн
7.3 Современная архитектура и дизайн

АКТУАЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

АЛОВАЦКИЙ Н. В.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, Павлодар қ.

БУЛЫГА Л. Л.
к.т.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, Павлодар қ.

В маленьких городах мало музеев, связанных с искусством, 
а относящихся к современному искусству вовсе нет. В следствии 
чего у огромного количества молодых людей занимающихся 
каким-то творчеством попросту нет желания им заниматься, нет 
варианта для самореализации, ведь в нашем обществе ценится 
лишь академическое искусство, а к современному у них достаточно 
скептическое отношение из-за непонимания и культурной 
безграмотности, ведь на современное искусство недостаточно 
просто смотреть и получать эстетическое удовольствие, его нужно 
правильно читать и понимать. И такое настороженное отношение 
в корне неправильно, ведь с развитием общества развивается и 
искусство. Сейчас во всём мире академизм уходит на второй план, 
уступая дорогу молодому, развивающемуся творчеству.

Так или иначе, но каждый человек связан с искусством,  и оно 
играет огромную роль в его жизни – способствует социализации 
личности, развитию фантазии, образовывает, знакомит с историей, 
с важнейшими ценностями общества, заставляет задуматься о 
многих событиях, проблемах, вопросах жизни. Искусство делят 
на множество ипостасей, в числе которых музыка, живопись, 
театр, кино, фотография, литература, скульптура, архитектура. 
На протяжении всей истории человечества, оно развивалось шаг 
за шагом вместе с ним. В XX веке искусство пережило переход к 
новым формам самовыражения, в следствии чего и появилось такое 
понятие как «современное искусство». 

Современное искусство нашло выражение не только в 
картинах, фотографиях, но образовались совсем новые явления 
– перфомансы, хэппенинги, акционизм, инсталляции. И так как 
роль посредника между художником, его работой и зрителем в 
большинстве случаев выполняет музей, то выставлять современное 
искусство в традиционных музеях стало невозможным из-за его 
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специфичности. Именно тогда и возникли музеи современного 
искусства. В этом и стала заключаться главная особенность данных 
музеев, где представлялись произведения современного искусства, 
а это сделало их максимально уникальными, и ломающими годами 
формировавшееся представление людей о музеях.

С конца XX века происходит бурное развитие музеев 
современного искусства. Они ищут новые пути репрезентации, 
режиссерские решения для выставления своих экспонатов. Во 
многих художественных музеях экспозиция построена «на именах», 
т.е.  в музее есть какое-либо произведение знаменитого художника, 
которое находится в центре всей экспозиции. Использование 
признанных имен, обыгрывание общих приемов и идей делает 
музеи типовыми, и придает им черты, присущие учреждениям 
индустрии развлечений. В подобном случае большая роль ложится 
на архитектурное сооружение, в котором располагается музей, 
так как именно оно создает нужную атмосферу для восприятия 
современного искусства. 

В последнее время музеи современного искусства стараются 
делать акцент не на именах, а на отражении в своем пространстве 
художественного процесса. Если раньше просмотр произведения в 
музее был способом общения художника со зрителем, то сейчас это 
общение самого произведения с посетителем музея и главный смысл 
заложен в восприятии работы. Художник закладывает определенную 
модель в свою работу, которая приобретает различные смыслы в 
зависимости от духовных, личных, социальных установок зрителя. 

Музеи современного искусства являются феноменом нашего 
времени. Их феноменальность заключается в том, что они - новое 
явление в мировой культуре, которое вбирает в себя все устаревшие 
классические примеры музеев, становясь элементом нового мира, 
отличающегося от реального.

В музеях современного искусства используют новые методы 
экспонирования произведений современного искусства, благодаря 
которым зритель становится частью процесса существования 
искусства, проникает в глубинные уголки процесса его творения. 
Кроме того, музеи современного искусства чаще всего сами по себе уже 
являются произведением искусства, в силу необычного архитектурного 
облика. И это тоже является элементом их феноменальности.

Музеи современного искусства, как и практически всё 
современное искусство, в том виде, в котором мы привыкли видеть 
его сейчас, стали появляться на закате эпохи модернизма, во время 

зарождения постмодернизма. И вот сейчас, они переживают новый 
виток своего развития – метамодернизм. В данный момент всю 
современную архитектуру можно назвать метамодернистской, 
ибо она сильно изменилась. Даже взглянув на архитектуру 20-
ти, 10-ти летней давности, можно заметить огромную разницу в 
развитии форм, конструкций. Метамодернизм, еще не окрепший, 
но уже активно эксплуатируемый, провозглашает, что наше время 
находится в состоянии колебания между аспектами культур 
модернизма и постмодернизма, и «охватывает процесс возрождения 
искренности, надежды, романтизма, влечения и возврата к общим 
концепциям и универсальным истинам». Подобные догмы говорят о 
метамодернизме как о реакции на кризисные состояния: проблемы 
экологии, экономики, геополитического напряжения, личной 
отчужденности человека от природы и общества.

Метамодернистская архитектура своей футуристичностью, 
ясностью, «прозрачностью» напоминает модернизм, а реинкарнацией 
символов и исторического контекста – постмодернизм. Определенно, 
в этом колебании между сдержанностью и романтичностью, 
динамическими формообразующими параметрами, и интуицией 
автора, виртуальностью и преодолением общественной отчужденности 
балансирует современная эпоха и объятый ею человек.  

Но музеи современного искусства могут быть не только каких-
то необычных, футуристичных форм, они могут располагаться в 
совсем необычных местах. Например, Istanbul Museum of Modern 
Art, расположившийся в Турции. Это уникальный музей в Стамбуле, 
который был открыт в 2004 году. Экспозиция ярко отражает симбиоз 
традиций античности, Византии, Османской империи и в то же время 
актуальность социальных проблем современной Турции. Поводом 
к созданию музей считают проведенную в 1987 году Первую 
международную выставку современного искусства, которую 
сейчас называют «Международная Стамбульская Биеналле». После 
нее основатель стамбульского фонда культуры и искусств Нежат 
Эджасыбаши предложил сделать такую экспозицию в Стамбуле 
постоянной. Под нее долго не могли найти нужное помещение, 
но в итоге выделили большое двухэтажное здание бывшего 
портового склада пристани Каракёй в Европейской части Стамбула с 
живописным видом на Босфор. Здание полностью отреставрировали 
и преобразовали в современный музей с новейшими технологиями.

Благодаря своим футуристичным формам, современные 
музеи становятся максимально уникальными и приобретают 
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огромную узнаваемость. Люди, которые видят такие формы в 
городском пространстве, даже нехотя начинают приобщаться к 
искусству и знакомятся с ним, со временем становясь гораздо более  
культурно образованными. 

Создание музея современного искусства в городе Павлодаре 
возникла при изучении одного из музеев – MAXXI – Национального 
музея искусств XXI века, который находится в Риме. Спроектировала 
этот музей гениальнейший архитектор – Заха Хадид,

Здание предполагается выполнить в стиле Архитектурной Бионики. 
Второе его название – Био-тек. Этот стиль основан на использовании 
принципов прикладной науки о применении в технических устройствах 
и системах способов организации, свойств, функций и структур живой 
природы. Архитектурная бионика является осмыслением природных 
форм в строительных конструкциях. Она предоставляет новые 
возможности в архитектурном формообразовании. В наше время 
архитектурная бионика трансформировалась в необионику – попытку 
связать экологические аспекты и высокие технологии с архитектурой. 
Первые попытки использования природных форм в строительстве 
предпринял Гауди, знаменитый испанский архитектор XIX века. 

Музей предполагается выполнить в форме волны, т.к. наш город 
находится на берегу реки Иртыш. Такая форма здания достаточно 
гармонично впишется в пейзажи. В музее проектируются три этажа. 
Внутри он будет таким же плавным по форме, как и снаружи, чтобы 
выдержать стилистику, и чтобы при входе в музей было ощущение, 
что волна снаружи перетекает внутрь музея. 

В музеях современного искусства используют новые методы 
экспонирования произведений современного искусства, благодаря 
которым зритель становится частью процесса существования 
искусства, проникает в глубинные уголки процесса его творения. 
Кроме того, музеи современного искусства чаще всего сами по себе уже 
являются произведением искусства, в силу необычного архитектурного 
облика. И это тоже является элементом их феноменальности.
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РОЛЬ ПРИРОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ.
АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА

ДЮСЕМБАЕВА А. С.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, Павлодар қ.

СТАРКОВА Г. Н.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, Павлодар қ.

Идея неразрывной связи человека с природой и ландшафтом 
существует долгое время. Так зародилась в 1890-е гг. органическая 
архитектура в противоположность функционализму. С течением 
времени она эволюционировала, и появились новые вариации: 
бионическая, био-тек, экологическая архитектура.

Архитектурно – строительная бионика занимается изучением 
законов формирования и анализом конструктивных систем живых 
организмов, исследует принципы экономии ими материала, 
энергии и обеспечения надежности жизнедеятельности. Помимо 
поисков формообразования, бионика изучает развитие и механизмы 
структурообразования природных объектов, их реакции на 
воздействия извне. Возможно, синтез природы и современных 
технологий и есть путь к архитектуре будущего. 

Размышляя над художественным замыслом здания, меня 
посетила идея спроектировать его в форме морской раковины, так как 
участок под строительство проекта находится в непосредственной 
близости от водоема, такая форма органично впишется в 
существующий ландшафт, как структурно, так и тематически.

После определения архитектурно-художественной идеи 
здания, у меня возникло желание проанализировать возможности 
интеграции природного ландшафта, а также самой природы в 
структуру архитектуры. 

Архитектуру можно рассматривать как постоянно меняющуюся 
концепцию, которая всегда трансформируется в соответствии 
с ценностями общества. Современная архитектура является 
ярким примером того, как люди из использования природы в 
качестве инструмента в строительстве, включают ее в дизайн 
для экологических и эстетических целей. Экологически чистые 
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практики стали популярными во всех отраслях, однако их роль 
в архитектуре в последнее время гораздо более определена, чем 
в других областях. В этой статье я хочу сосредоточиться на том, 
почему природа так важна для архитектуры и как ее включение 
изменилось с течением времени.

Природа играет несколько ролей в архитектуре. Одна из ее 
ролей состоит в том, что она помогает в эстетическом взгляде 
на здания. Когда люди выбирают, где они хотят построить дом, 
они часто ищут привлекательные им пейзажи, такие как вид на 
горы или дом на пляже. Мысль о доме на пляже звучит гораздо 
привлекательнее, чем мысль о том же доме в многолюдном районе 
города. Хотя, это кажется нормальной идеей, но самом деле мысли 
о воссоединении с природой коренятся гораздо глубже в нашем 
подсознании. Мы жаждем связи с миром природы, даже если мы, 
по-отдельности, всегда казались отделенными от него. По словам 
ученых: ««удовольствие, которое мы испытываем от пребывания 
в красивых местах, является частью нейронной структуры 
человеческого мозга». Эта мысль помогает объяснить почему 
природа всегда играла такую важную роль в архитектуре. 

Приведу несколько примеров, как использование озеленения 
или садов не только органично вписываются в архитектурную 
композицию здания, но и дополняют ее, делая их единым ансамблем. 
Ярким примером является Тадж-Махал, который включает в свой 
архитектурный ансамбль обширный сад и водоем. На официальном 
сайте Тадж-Махала даже говорится, что «Сад, который начинается с 
конца главных ворот и заканчивается около квадратного основания 
мавзолея, является неотъемлемой частью структуры Тадж-Махала 
и, несомненно, является одной из основных причин визита для 
многих». Еще один прекрасный пример – Версальские сады на 
Версальской площади. Этот сад был создан для короля, и самое 
главное, он был создан для проведения торжеств. Именно этот 
факт говорит о том, как мы предрасположены к тому, чтобы быть 
среди природы. Версальский сад также является удивительной 
демонстрацией того, как архитектура и природа могут идти рука 
об руку. Ярко-зеленые деревья и кустарники контрастируют с 
почти белыми гравийными полами, а вход в сад симметричен, что 
способствует его эстетической привлекательности.

Помимо эстетической цели природы в архитектуре, это 
также способ соединить людей через архитектуру и повлиять на 
их отношения. Известный американский архитектор Жанна Ганг 

находила вдохновение в природе, а именно в экологии. В своем 
выступлении на TED она заявила, что «область экологии дала важную 
информацию, потому что экологи не просто смотрят на отдельные 
виды, они смотрят на отношения между живыми существами и 
окружающей их средой. Они смотрят на то, как все различные 
части экосистемы взаимосвязаны, и именно этот баланс, эта сеть 
жизни поддерживает жизнь». В результате этого вдохновения она 
спроектировала здание, включающее деревья в стены, много окон, 
камин и кухню. Эти элементы позволили ей создать открытое 
рабочее пространство, расширившее возможности и вероятность 
людей участвовать в беседе и проводить совместные занятия, а не в 
одиночку. В дополнение к положительному, использование деревьев 
в стенах способствовало устойчивости конструкции и, таким 
образом, помогло земле. По словам Ганг: «Когда деревья росли, они 
поглощали углерод, и они выделяли кислород, а теперь этот углерод 
улавливается внутри стен и не попадает в атмосферу. Так что 
строить стены равносильно тому, чтобы убрать машины с дороги». 
Помимо технических преимуществ, ощущение присутствия живого 
мира вокруг нас поднимает дух.

Были рассмотрены несколько вариантов интеграции природы 
в общий архитектурный ансамбль здания, но что, если создавать 
художественный вид здания, используя формы природного 
происхождения? Такой прием называется архитектурной бионикой. 

С давних времён человек и природа шли вместе, были не 
разделимы, но урбанизация сделала обратное. Вследствие этого 
людям уже становится неуютно и тесно в однотипных коробках 
своих квартир. Человек стал уставать от прямых углов и правильных 
строгих линий, которые всюду его окружают. Поэтому ещё в 
прошлом веке архитекторы решили обратиться за вдохновением к 
окружающему нас живому миру.

За последние 50 лет в городах различных стран можно заметить 
возникновение чрезвычайно интересных и забавных форм, линии 
и контуры которых подобны тем, что встречаются в природе. 
Сооружения копируют очертания цветущих растений, порхающих 
птиц, животных, а также людей или частей их тел. Существуют 
покрытия зданий, сходные с причудливыми поверхностями раковин 
моллюсков, постройки, внешне напоминающие самоподобные 
фракталы, или же структуры с необычным переплетением ветвей 
лесной чащи. В конечном итоге, это обращение архитекторов, 
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инженеров и технологов к природе естественным образам переросло 
в широкое и модное движение в современной архитектуре.

Бионика или био-тек – самое молодое и необычное направление 
архитектуры, особенностью которого является заимствование 
форм у природы. Этот архитектурный стиль пребывает в процессе 
активного становления и пока что представлен отдельными 
объектами, поэтому его исследовательская часть преобладает 
над градостроительной практикой. Одними из самых узнаваемых 
сооружений-символов в стиле био-тек являются Художественный 
музей Милуоки, спроектированный Ээро Саариненом, Город 
искусств в Валенсии испанского архитектора и скульптора Сантьяго 
Калатрава, Центр Гейдара Алиева в Азербайджане, созданный 
под руководством Захи Хадид, и, конечно, Небоскрёб Мэри-Экс в 
Лондоне – творение Нормана Фостера.

Основной проблемой бионики в строительстве является 
столкновение неправильных, криволинейных форм с конструктивной 
схемой здания. Дом в виде ромашки – звучит и выглядит 
интересно, будоражит воображение, но также обязательно надо 
учитывать устойчивость и прочностные характеристики. Поэтому 
проектировщики упрощают формообразование и используют 
косвенные метафоры, дабы не утяжелять вид постройки массивностью 
железобетона. В последующем этапе своего развития бионическая 
архитектура стремится к разработке и созданию комфортных для 
проживания домов с новейшими автономными инженерными 
системами и альтернативными источниками энергии. Конструкция 
таких строений предполагает использование естественной 
вентиляции и освещения, а в интерьере применение экологически 
чистых материалов. Особое внимание уделяют озеленению как 
внутри, так и снаружи помещений. Цветовую гамму выбирают 
тёплых и натуральных тонов. Благодаря своей новизне и свежести 
био-тек имеет совершенно все шансы закрепиться в качестве 
основного стиля развития архитектуры и градостроительства. Это 
вызов старым устоям классицизма и модернизма. Это архитектура 
будущего, существующая в гармонии с природой.

Бионика в архитектуре – это не просто искривленность 
очертаний форм или внешнее подобие живым организмам. 
Бионическая архитектура нацелена на создание более надежного 
пространства жизнедеятельности человека, интерьер и экстерьер 
здания положительно влияют на самочувствие, настроение, создавая 
комфортную визуальную и жизненную среду для человека.
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7.4 Кәсіпорындардағы өнеркәсіп қауіпсіздігі
7.4 Промышленная безопасность на предприятиях

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

БОРТ С. Ю.
студент, группа БЖД-102 (м), кафедра «Окружающая среда 

и химические технологии», ИнЕУ, г. Павлодар

Более ста лет специалисты в области пожарной безопасности 
обсуждали вопросы эффективной организации противопожарной 
служб в городах. От того как быстро пожарные доберутся до места 
пожара, зависит исход пожара.

Весь промежуток времени от возникновения пожара до начала 
его тушения называют временем свободного горения (или временем 
свободного развития пожара). В течении этого времени проявляются 
опасные факторы пожара, из-за воздействия которых могут погибнуть 
или получить травмы люди, находящиеся в помещении и не успевшие 
эвакуироваться (из-за пребывания в состоянии сна, алкогольного 
опьянения, из-за невозможности двигаться и пр. Под действием 
опасных факторов пожара в этот же период формируется и с каждой 

Https://www.ted.com/talks/jeanne_gang_buildings_that_blend_nature_and_city
Https://www.ted.com/talks/jeanne_gang_buildings_that_blend_nature_and_city
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минутой увеличивается материальный ущерб от пожара. Естественно, 
задачей дежурного караула является спасению людей и минимизация 
этого ущерба. Поэтому чем чаще прибудет дежурный караул, тем в 
меньшей степени успеет успеет развиться пожар, а значит, легче будет 
ликвидировать его и минимизировать его последствия [1].

Схема возникновения, развития и ликвидации пожара:

(Время свободного горения)
�возникновения + �обнаружения +�сообщение + �диспетчер + �выезда +�прибытия +�начало тушения

В среднем на сообщение о пожаре и выезде дежурного караула, 
с момента возникновения пожара проходит 5 мин. Что бы убрать 
это время нужно что бы город прошел цифровую трансформацию 
и автоматизации процессов, став «умным городом». Но из-за того 
что большинство городов не имеет статуса «Умный город» мы 
пропустим этот пункт и перейдем к решению проблем которые 
есть в каждом городе [1].

Таблица 1
Среднее время, мин

Сообщение о 
пожаре

Прибытия 
первого 

подразделения

Подача первого 
ствола на 
тушение

Время 
свободного 

горения
5 12,5 2 19,5

Выезд и следование к месту пожара (вызова) осуществляются 
в возможно короткое время, что достигается:

- сбором и выездом личного состава караула в течение времени, 
не превышающего нормативное;

- движением пожарных автомобилей по кратчайшему маршруту 
с использованием специальных световых и звуковых сигналов с 
учетом обеспечения безопасности движения;

- знанием особенностей района выезда [2].
При проведении разведки устанавливаются:
- наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, 

пути, способы и средства спасания (защиты) людей, а также 
необходимость защиты (эвакуации) имущества;

- наличие и возможность вторичных проявлений ОФП, в том 
числе обусловленных особенностями технологии и организации 
производства на объекте пожара;

- место и параметры пожара, а также возможные пути 
распространения огня;

- наличие и возможность использования систем и средств 
противопожарной защиты организации (объекта);

- местонахождение ближайших водоисточников и возможные 
способы их использования;

- наличие электроустановок под напряжением, способы и 
целесообразность их отключения;

- состояние и поведение строительных конструкций здания 
(сооружения), места их вскрытия и разборки;

- достаточность сил и средств подразделений, привлекаемых 
к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожара;

- возможные пути ввода сил и средств подразделений для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожара, и иные данные, необходимые для 
выбора решающего направления.

При проведении разведки используется документация и сведения, 
представляемые должностными лицами организации (объекта), 
знающими его планировку, особенности технологических процессов 
производства, а также планы и карточки тушения пожаров [2].

Предлагаю разработать пожарную базу данных, в которой 
будет находиться:

- привязка к приложению 2Gis, для навигации водителя 
пожарного автомобиля в пути следования к месту пожара (информация 
о «пробках на дорогах», о дорожных работах и т.д). Что, позволит 
беспрепятственно и в кратчайшее время добраться до места вызова;

- технические характеристики здания (характеристика кровли, 
внутренних перегородок, наружных стен и несущих конструкций, 
вентиляция, отопление, электроснабжение). Что, позволит личному 
составу изучить конструктивные особенности в пути следования к 
месту пожара;

- план здания с указанием расположения опасных или 
взрывоопасных веществ (химикаты, ГБО и т.д), а также ближайшее 
расположение действующих гидрантов. Что позволит выбрать 
правильный способ тушения, принять меры по устранению возможности 
взрыва и обезопасить жизнь и здоровья бойцов при тушении;

- фото улицы, здания со стороны (в ближайшее время можно 
будет использовать – Яндекс карты улиц). Что бы знать место и 
расстояние развертывания сил и средств.
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- сайт вычисления: расчета параметров тушения пожара, сайт 

позволит, зная технические характеристики здания, вычислить 
руководителю тушения пожара площадь и необходимые силы и 
средства для ликвидации горения.

Данное приложение, имея в себе перечисленные базы 
данных, станет универсальным помощником в борьбе с пожарами 
в городах. C его помощью, уменьшиться время следования 
пожарного автомобиля к месту, позволит ознакомить личный состав 
дежурной смены с обстановкой на месте пожара и изучить нужные 
характеристики во время движения к месту пожара, что бы прибыв 
на место, незамедлительно приступить к развертыванию сил и 
средств в нужных направления и ликвидации горения.

ЛИТЕРАТУРА
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ ПАВЛОДАРСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА

ЕСУМЖАНОВА А. Р.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

НАУРАЗБЕКОВ Н. К.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АЙМУХАНОВ С. М.
к.с.-х.н., профессор, доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В правильном формировании поведения работников в 
выработке навыков безопасной работы, в создании благоприятных 
психологических условий большая роль принадлежит психофизиологии 
труда и в особенности психологии безопасности труда. 

Эти проблемы не нашли должного освещения в  разработках 
мероприятии  по вопросам охраны труда  и технике безопасности, 

промышленной санитарии и гигиене труда, в некоторых 
инструкциях  и экономических исследованиях содержатся лишь 
отдельные сведения из области психологии безопасности труда для 
операторов инструментального цеха Павлодарского завода. 

Между тем совершенствование производства, рост культурно-
технического уровня работников все настоятельнее требует 
глубокого исследования психологических проблем представляющих  
собой один из разделов психологии труда. Внутри психологии 
труда самостоятельно исследуются проблемы безопасности труда. 
Психология безопасности труда – это применение психологических 
знаний в области охраны труда. Как для психологии труда вообще, 
так и для психологии безопасности труда в особенности, характерна 
необходимость сотрудничества с другими науками, действующими 
в той же области. Проблемы психологии безопасности труда всегда 
следует рассматривать с позиции анализа трудового процесса в их 
единстве с социально-экономическими и психофизиологическими 
аспектами. Существует и психологическая классификация причин 
несчастных случаев, которая включает в себя три группы: 

– нарушение мотивационной части действий (нежелание 
человека выполнять правила безопасности); 

– нарушение в ориентировочной части действий (незнание 
правил безопасности, норм охраны труда, а также способов 
выполнения безопасных действий); 

– нарушение исполнительской части действий [невыполнение 
правил безопасности из-за отсутствия физической и (или) 
психологической возможности сделать это, например вследствие 
плохой координации, при нахождении человека в состоянии 
алкогольного опьянения и т. п.]. 

В этой связи актуальность изучения проблем психологии 
безопасности труда обусловлена еще тем, что проведение 
психологических исследований и внедрение их результатов в 
практику, именно в области охраны труда, приобретают в наши 
дни особую важность.  Необходимость изучения этого объясняется 
еще и тем что наука стала играть все большую роль в жизни нашего 
общества, в том числе и в такой важной области, как забота о благе 
где также требуется разработка путей и методов, основанных на 
научных принципах.

Проблемы психологии безопасности труда затрагивают ряд 
сложных областей наук: политической экономии, экономики труда, 
физиологии высшей нервной деятельности др.  Где охрана труда 
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включает в себя такой комплексный круг проблем, сочетающихся 
с проблемами профессиональной подготовки, техники, технологии 
производства, техники безопасности, производственной среды 
(система Ч-М-С) [1, С. 261].

Стресс, превышающий критический уровень, называют 
дистрессом. При этом появляется чувство растерянности и 
возникает паническое состояние, когда особенно ухудшаются 
ориентация и контроль. 

Стресс оказывает положительный (мобилизующий) эффект до 
тех пор, пока активация нервной системы не превышает некоторого 
критического уровня, после чего развиваются процессы нарушения 
механизмов саморегуляции и ухудшения результатов деятельности. 

При стрессе затрудняются восприятие (оценка обстановки) и 
мышление (принятие решения) тем больше, чем сложнее ситуация. 
С усилением состояния напряженности появляются ошибки в 
выполнении некоторых операций или пропуск отдельных операций, 
стремление перейти к наиболее простым, прочно закрепленным 
предыдущей практикой. Человек действует автоматически, не 
успевая осознать, что он делает. 

Возникновению стрессов способствуют следующие 
экстремальные ситуации:  интенсивная работа с ограничением во 
времени; недостаток и однородность поступающей информации, 
низкая двигательная активность [2, С. 16].

Существует зависимость поведения человека от типа нервной 
системы. Люди со слабым типом нервной системы наиболее 
склонны к дистрессам. Из-за этого они не могут работать там, 
где типичны экстремальные ситуации. Людей с сильным типом 
нервной системы целесообразно «подхлестывать» при выполнении 
ответственной задачи, что будет влиять на успех ее решения. Для 
достижения более высоких результатов деятельности на таких 
людей следует воздействовать как можно меньше, предупреждая 
дистресс. 

Факторы, приводящие к нарушению способности рационально 
действовать и правильно оценивать возникшее положение, 
порождающие высокое эмоциональное напряжение и лихорадочную 
работу воображения, вызывающие страх, можно разделить на три 
группы: 

– физиологические (усталость, голод, опьянение и т. п.); 
– психологические (неуверенность в своих силах, чувство 

одиночества, внезапный страх и т. п.); 

– социально-психологические (отсутствие взаимопонимания 
в группе людей, недостаток или избыток информации, а также ее 
искажение и т. п.). 

Для снижения негативного влияния на человека экстремальных 
ситуаций проводят различные мероприятия. При соответствующей 
психологической подготовке, выполнении физических упражнений с 
постепенно возрастающим уровнем риска, не выходящим заграницы 
приемлемого, проведении инструктажей и т. д. можно сформировать 
определенные морально-волевые качества, способствующие 
избежанию неблагоприятных последствий таких ситуаций. 

Не следует недооценивать роль социально-психологических 
факторов. Доказано, что в условиях группы готовность к риску 
выше, чем при действиях в одиночку (эффект «сдвига риска» 
Стоунера). Поэтому для повышения степени мобилизации 
организма надо предварительно сплотить коллектив, подготовить 
его членов к работе с оправданным уровнем риска и стимулировать 
успешное выполнение поставленных целей [2, С. 17].

Создание оптимальных условий труда работников становится 
общей целью – максимального удовлетворения растущих 
потребностей работников вытекающих из решения непосредственных 
задач производства,  т.е., разработка путей и методов использования 
психологических закономерностей, обеспечивающих безопасность 
работы, повышение трудоспособности и способствовать так чтобы 
трудовая деятельность становилась легче, безопаснее, человеческие 
отношения на предприятии становились, возможно, гармоничнее, 
а отношение к труду как можно более сознательным и активным. 

Психология труда решает эту общую задачу цели специфически, 
а именно путем изучения так называемых психологических факторов 
–  это не что иное, как психические явления, регулирующие 
поведение и деятельность человека. Это его внимание, ощущение, 
восприятие, эмоции, мышление, память, воображение, воля и др. Эти 
явления играют важную роль в формировании отношения человека 
к труду, в повышении эффективности его трудовой деятельности, 
возникновения и предотвращения несчастных случаев на заводе. 

Как показывают исследования  труда оператора цеха, рабочий 
процесс утомляет не только слабого человека, но и человека с 
нормальной выносливостью, считается наиболее напряженным 
труд операторов, связанный с решением сложных задач в условиях 
дефицита времени и информации, повышенной производственной 
ответственностью, личным риском, ответственностью за безопасность 
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других лиц. А утомление возникает в результате сложных 
физиологических процессов, выражает, прежде всего, воздействие 
на нервную систему продуктов разложения, освобождающихся 
в результате мускульной деятельности. Является следствием 
различных нарушений в организме, в особенно тяжелых случаях оно 
может рассматриваться как патологическое явление, повышающее 
подверженность опасности несчастных случаев. Переутомления 
можно избежать, для этого надо предоставить отдых, или отправить 
на лечение, или перевести на другую работу. Так в течение в 
течение смены 8 часов работы можно выделить период кульминации 
явлений нервно-психические утомления (перегрузки умственного 
перенапряжения, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, 
эмоциональные перегрузки) [3, С. 150].

Момент наступления кульминационных периодов и их 
продолжительность зависят от характера работы, условий труда и 
физического развития оператора. Эти кульминационные периоды 
являются физиологическими и психическими критическими точками 
трудовой деятельности. Как раз в эти периоды можно наблюдать 
наиболее выраженные изменения в психических функциях, именно 
в эти отрезки времени происходит большинство несчастных случаев.  

Так психическое утомление – это состояние перегруженности 
самой центральной нервной системы обнаруживается в области 
ощущений, в пониженной восприимчивости раздражений, в 
снижении способности концентрировать внимание на главном, 
что усиливает непроизвольное внимание, отвлекающее работника 
от производственного процесса; в уменьшении способности к 
запоминанию, временному нарушению памяти, что не позволяет 
рабочему в случае неожиданных перебоев в работе машины применить 
с должной скоростью свои профессиональные знания и умения; в 
замедленном мышлении – оно становится неточным, теряет свой 
критический характер, гибкость, широту; в эмоциональной жизни – 
могут возникнуть явления депрессии, повышенной раздраженности, 
наступает эмоциональная неустойчивость; в создании помех для 
деятельности нервных функций, обеспечивающих сенсомоторную 
координацию, в замедленном реагировании на внешние воздействия. 
Такие случаи характерны для работающих в цехе, связанных с 
воздействием на организм может сопровождаться травмированием 
и потерей трудоспособности соответственно рассматривающие 
законодательством Казахстана. Уменьшить  такую опасность 
можно, если предусмотреть короткие паузы в процессе работы, 

которые следует заполнять активным отдыхом. Эффективны сеансы 
в кабинетах нервно-психической разгрузки, правильная организация 
образа жизни [4].

Для безопасности труда наблюдения за такими факторами 
имеют очень важное значение  в этой связи на основании  
данных  исследовании инициативной группы по оценке 
рабочего места оператора инструментального цеха следует что 
психофизиологических перегрузок и их воздействия возможно 
снизить путем, более широкого применения механизации, 
автоматизации, герметизации и роботизации  технологических 
процессов и оборудовании.
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Ученые физиологи отмечали факты воздействия окраски 

объектов внешней среды на зрение, нервную систему человека, 
а отсюда на работоспособность и производительность труда. Так 
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возникла проблема окраски оборудования и рабочих помещений  в 
такие цвета, которые наиболее соответствовали бы физиологическим 
и гигиеническим требованиям.

Психофизиологическое воздействие цвета есть первый и 
наиболее важный фактор, учитываемый при выборе цветового 
решения позволяющий создавать благоприятное рациональное 
цветовое оформление помещений и оборудований, выделяющий  
отдельные производственные объекты или вредные зоны по какому-
либо признаку опасности тем самым предупреждать несчастные 
случай [1, С. 9].

Оказалось, что группа цветов, расположенных в средневолновом 
участке спектра, имеющих малую насыщенность и относительно 
большой коэффициент отражения, соответствует этим требованиям.  
Глаз человека различает в солнечном спектре более 120 градаций 
по цветовому тону, более 70 – по насыщенности каждого тона,  
более 25 ступеней – по яркости, что в сумме дает свыше 25 тысяч 
различных цветов и оттенков. 

Красный цвет, увеличивающий, по данным физиологов, 
кровяное давление и возбуждающе действующий на людей, 
вызывает условный рефлекс, направленный на самозащиту, и 
поэтому используется для предупреждения о непосредственной 
опасности, требующей немедленной реакции. Желтый и синий цвета, 
стимулирующие зрение, но не оказывающие такого интенсивного 
воздействия, как красный, способствуют сосредоточению внимания 
и поэтому используются для обозначения возможной опасности 
(желтый), а также предписаний и информации (синий). Зеленый 
цвет, понижающий, по данным физиологов, кровяное давление, 
действует успокаивающе, традиционно ассоциируется с отсутствием 
опасности, используется как сигнал безопасности,

Выяснилось также, что при умственной и физической работе, 
требующей большой сосредоточенности, предпочтительнее 
холодные цветовые тона – зеленые, зелено-голубые, голубые, 
которые снимают напряжение зрения, действуют успокаивающе; 
при других видах работы целесообразно применять теплые цветовые 
тона различных оттенков – желтые, оранжево-желтые, которые 
создают впечатление теплоты и действуют возбуждающе, красный 
цвет ассоциируется с опасностью [1, С. 36].

Основная цель применения таких цветов заключается в 
повышении производительности труда и повышения эстетической 
удовлетворенности человека. Цвет не только окружает, но 

и постоянно воздействует на человека. Влияние его сильно 
оказывается на его трудоспособности.

Исследования  ученых в области охраны труда показывают, 
что путем правильного цветового оформления производственных 
помещений и оборудования можно добиться значительного 
повышения производительности труда, улучшения самочувствия 
работающих и снижения количества несчастных случаев. 

Исходя из вышеизложенного с целью профилактики 
травматизма и заболеваемости, работающих и создания безопасных, 
здоровых условий труда на уровне научной организации,  совместно 
и по инициативе специалистов завода для сбора информации по 
выполнению  задачи  выявления состояния сигнальных цветов 
безопасности  провели натурные обследования рабочих мест 
оператора цеха централизованных ремонтов Казахстанского 
электролизного завода города Павлодар. 

В условиях цеха на помощь оператору приданы различные 
системы технических средств, передающих необходимую информацию 
в виде потоков закодированных оперативных, предупредительных 
и опознавательных сигналов, в том числе рассмотрели  наиболее 
популярный вид использования производственной эстетики – 
цветовое оформление помещений цеха и оборудовании.  

Установлено, что наиболее благоприятная окраска станков и 
технологического оборудования имеет светло-зеленый цвет. Однако, 
если все оборудование будет окрашено в один цвет, улучшение 
зрительного восприятия человека будет незначительным. Зеленым 
цветом выделены  двери и световые табло (надпись белого цвета на 
зеленом фоне) эвакуационные выходы и декомпрессионные камеры, 
а также сигнальные лампы, извещающих о нормальном режиме 
работы машин или автоматических линий

Очень большое значение придано в цехе цветовому оформлению 
рабочих мест – верстаков, столов, инструментальных шкафов и 
тумбочек цеха, так как этот производственный инвентарь окружает 
рабочего, они окрашены в виде светлых цветов (белая, бежевая, 
комбинированная) позитивным, не унылым.  

При окраске оборудования на общем зеленом фоне станин 
движущиеся части, каретки суппортов станков, элементы 
конструкций производственного оборудования, которые могут 
явиться причиной травм (низкие балки, выступы, перепады в 
плоскости пола, открытые движущиеся части оборудования и др.);  
постоянные и временные ограждения; емкости, содержащие опасные 
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или токсичные вещества (в виде полос шириной 50–150 мм);  
внутренние поверхности крышек, дверец, кожухов и других 
ограждений, закрывающих места расположения движущихся 
элементов производственного оборудования, требующих 
периодического доступа для контроля, ремонта, регулировки 
окрашены  в желтый цвет. 

Опасные зоны имеют красный цвет тогда они приковывают 
внимание человека. Этим цветом  обозначаются  в цехе отключающие 
устройства, механизмов и машин; внутренних поверхностей 
крышек (дверец) шкафов с открытыми токоведущими элементами 
электрооборудования; рукояток кранов аварийного сброса давления; 
пожарной техники; сигнальных ламп, извещающих о нарушении 
технологического процесса или условий безопасности (тревога, 
неисправность и др.), захватных устройств промышленных роботов 
(станки 16К20, 1512Ф3, ВМ127М, 3Д122010 и т.д.).

Грузоподъемные механизмы и цеховые транспортные средства 
рекомендуется покрывать перемежающимися широкими черными 
и желтыми наклонными полосами.

Желтый и синий цвета, стимулирующие зрение, но не 
оказывающие такого интенсивного воздействия, как красный, 
способствуют сосредоточению внимания и поэтому используются 
для обозначения возможной опасности (желтый), а также 
предписаний и информации (синий). 

Окраска внутренних коммуникаций должна соответствовать 
установленным цветам оборудования. Окраска стен и потолка 
в помещении должна решаться в комплексе с естественным и 
искусственным освещением. 

Очень большое значение имеет цветовое оформление рабочих 
мест – верстаков, столов, инструментальных шкафов и тумбочек, так 
как этот производственный инвентарь окружает рабочего. Цветовое 
оформление рабочего места должно быть светлым (белая, бежевая, 
комбинированная) позитивным, не унылым.

В качестве вспомогательных цветов учтены белый и черный - 
для усиления контраста основных сигнальных цветов. Так элементы 
внутрицехового транспорта, подъемно-транспортного оборудования 
покрыты перемежающимися широкими черными и желтыми 
наклонными полосами. шириной 30–200 мм [3].

Оптимальная окраска оборудования и инвентаря в сочетании 
с правильным освещением создают ту среду, от которой зависят 
производственная активность и здоровье рабочих. Окраска 

оборудования в Казахстанском электролизном заводе имеет 
зеленную и серую окраску.

В качестве вспомогательных цветов приняты белый и черный 
– для усиления контраста основных сигнальных цветов.

Сигнальные цвета и знаки безопасности регламентированы                                   
ГОСТ 12.4.026–2002 (например, определены окраска бал – 80 %) [4].

Знаки безопасности государственным стандартом разделены 
на следующие группы: запрещающие; предупреждающие; 
предписывающие; указательные; пожарной безопасности; 
эвакуационные; медицинского назначения [2, С. 93].

Запрещающие знаки запрещают или ограничивают какие-
либо действия. Например, пользование открытым огнем, 
электронагревательными приборами, курение, проход, тушение водой, 
вход или проход с животными, включение, доступ посторонних, прием 
пищи, использование лифта для подъема или спуска людей и др. 

Предупреждающие знаки сигнализируют о возможной  
опасности. Например, о наличии легковоспламеняющихся, ядовитых, 
едких или коррозионных веществ, возможном падении груза, 
опасности поражения электрическим током, лазерном излучении, 
электромагнитном поле, горячей поверхности, вероятности затягивания 
между вращающимися элементами, травмировании рук и т.п. 

Предписывающие знаки разрешают определенные действия 
работников только при соблюдении конкретных требований 
безопасности труда: при использовании защитных очков, каски 
или шлема, защитных наушников, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, защитной обуви, защитных перчаток, защитной 
одежды; защитного щитка, предохранительного или страховочного 
пояса; при отключении штепсельной вилки и др. Знаки «Проход 
здесь», «Переходить по подземному переходу» и «Курить здесь» 
устанавливают в местах, где обеспечена безопасность выполнения 
этих действий. В случаях, которые не подходят под действие 
конкретного знака, устанавливают общий предписывающий знак. 

Указательные знаки, как следует из их названия, указывают 
расположение определенного места или объекта (пункта или места 
приема пищи, питьевой воды и места для курения). 

Знаки пожарной безопасности устанавливают в местах 
расположения пожарного крана, пожарной лестницы, огнетушителя, 
телефона для использования при пожаре, нескольких средств 
противопожарной защиты, пожарного водоисточника, пожарного 
сухотрубного стояка, пожарного гидранта, кнопок включения 
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установок или систем пожарной автоматики, звукового оповещателя 
пожарной тревоги. Их также применяют для обозначения 
направления движения. 

Эвакуационные знаки и знаки медицинского назначения 
устанавливают в местах расположения аптечки первой медицинской 
помощи, средств выноса (эвакуации) пораженных, пункта приема 
гигиенических процедур (душевой), пункта обработки глаз, 
медицинского кабинета, телефона связи с медицинским пунктом 
(скорой медицинской помощью), пункта или места сбора и других 
местах. Эти знаки служат также для информирования о направлениях 
движения при эвакуации («Направление к эвакуационному выходу 
налево», «Направление к эвакуационному выходу по лестнице 
вниз» и др.) и действиях в аналогичных случаях («Для открывания 
сдвинуть», «Для доступа вскрыть здесь», «Открывать движением 
от себя» и др.) [2, С. 94]. 

При необходимости уточнить, ограничить или усилить действие 
указанных выше знаков безопасности применяют вспомогательные 
знаки, имеющие цвет, соответствующий сигнальному цвету 
знака, вместе с которым их применяют. Эти знаки выполняют 
прямоугольной формы с поясняющей надписью [2, С. 95].

Подбор оптимальной цветовой гаммы окраски оборудования 
и инвентаря в сочетании с правильным освещением создают ту 
среду, от которой зависят производственная активность и здоровье 
рабочих. Наряду с этим монотонная серая окраска стен помещения 
цеха оказывает на людей психофизиологическое воздействие, 
вызывает унылое, угнетенное настроение работающих. Окраска стен 
и потолка в помещении не решается в комплексе с естественным 
и искусственным освещением. При таком цветовом оформлении 
работник быстро устает, его производительность снижается.

Следует отметить проблема применения цветовой окраски 
среды (интерьера) рассматривается обычно в единстве следующих 
сторон: физической и психофизиологической, психологической, 
социальной, эстетической.

Таким образом, при проведении натурного – исходного 
обследования опасных зон рабочих мест  осуществляемых с целью 
профилактики травматизма заболеваемости работающих и создания 
безопасных производственных здоровых условий труда установлено, 
что в целом использование цветового оформления помещении и 
оборудовании инструментального цеха находится на должном уровне 
согласно  технических требований безопасности охраны труда. 

Результаты исследовании рекомендовано специалистам завода, 
руководителям занести в паспортизацию рабочих мест цеха с 
указанием реставрационных работ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ ПСИХРОМЕТРА АССМАНА

ЗАВАЛКО К. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар
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ДУБИНЕЦ. Н. А.
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БЕЛЯЕВА Л. М.
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Влажность является важным показателем, который определяет, 
насколько комфортно находиться в учебных лабораториях, а также 
влияние на работоспособность и самочувствие студентов.

Условия обучения, рациональная организация учебного 
процесса, соответствие учебной и физической нагрузки, 
необходимый, достаточный и рационально – организованный 
двигательный режим оказывают влияние на теплообмен человека 
и определяют самочувствие работоспособность, здоровье и 
производительность труда. 
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Считается, что комфортными условиями влажности для 

студентов в учебных аудиториях являются показатели от 50 до 
70 %. Отклонения от этих показателей в любую сторону могут 
привести не только к плохому самочувствию, но и к серьёзным 
проблемам со здоровьем. Поэтому необходимо определить степень 
влажности в учебных аудиториях университета. При понижении 
влажности в воздухе, кожа начинает высыхать, а организм получает 
обезвоживание. Слизистые оболочки пересыхают, начинают 
трескаться, что позволяет различным вирусам и бактериям проще 
проникать в организм. При повышенной влажности самочувствие 
человека ухудшается, появляется слабость. Длительное воздействие 
этого фактора способствует снижению иммунитета. В местах с 
повышенной влажностью появляется сырость, плесень и грибок, и 
как следствие портится мебель, что также отрицательно влияет на 
здоровье людей.

С помощью органолептических свойств можно определить 
влажность воздуха в учебной аудитории, но более точные данные 
можно получить при проведении замеров психрометром. 

Для определения относительной влажности в учебной 
лаборатории был использован психрометр Ассмана (рис. 1), который 
имеется в наличии в университете.

Рисунок 1 – Психрометр Ассмана

Был раскрыт принцип работы психрометра Ассмана и в 
результате регулярных исследований выявлены достоинства и 
недостатки вышеуказанного прибора для проведения замеров 
относительной влажности в учебных лабораториях университета.

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений», 
температура и влажность воздуха не должны превышать 18–22 °С 
и 50–70 % соответственно.

Основу психрометра Ассмана составляют два одинаковых 
термометра, наполненные ртутью. Расстояние между ними составляет 
около 5 см. Один термометр носит название сухого, а второй – 
мокрого. Первый представляет собой обычный термометр без 
сторонних приспособлений, а второй оборачивается слоем тканевой 
материи в виде ленты, конец которой опускается в резервуар с водой. 
Сухой термометр измеряет температуру воздуха, а мокрый – уровень 
воды, находящейся в резервуаре. Именно разница между двумя этими 
значениями помогает определить влажность.

На протяжении двух недель (17.02.20–28.02.20 г.) стояла задача 
оценить относительную влажность в учебных лабораториях кафедры 
«Профессиональное обучение и защита окружающей среды».

Порядок измерения относительной влажности воздуха 
психрометром Ассмана заключался в следующем:

1 Определить комнатную температуру t;
2 Набрать дистиллированную воду и намочить материю, 

которой обернут резервуар одного из термометров;
3 Завести ручкой часовой механизм психрометра до упора и 

подвесить психрометр на крюк;
4 Подождать до тех пор, пока столбик влажного термометра не 

перестанет двигаться и записать разность температур;
5 Воспользоваться таблицей и найти относительную влажность φ.
При проведении замеров были получены следующие 

результаты:

Таблица 1 – Замеры относительной влажности воздуха в учебных 
аудиториях Б-113, Б-202 кафедры «Профессиональное обучение и 
защита окружающей среды»

№ 
ауди-
тории

Дата проведения замеров

17.02
φ, %

18.02
φ, %

19.02
φ, %

20.02
φ, %

21.02
φ, %

24.02
φ, %

25.02
φ, %

26.02
φ, %

27.02
φ, %

28.02
φ, %
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Б-202 47 49 49 50 45 48 54 50 48 52

Фиксация замеров позволяет проследить прямую зависимость 
состояния здоровья людей от показаний относительной влажности. 
Поскольку температура окружающего воздуха варьировалась 
в пределах 18–22 °С, согласно психрометрической таблице, 
относительная влажность соответствует нормам СанПиН.

Если уровень влажности в учебной аудитории выше нормы, то 
необходимо регулярное проветривание помещения. Kaчecтвeнный 
вoздyх пoлoжитeльнo влияeт нa caмoчyвcтвиe студентов и 
преподавателей, пoмoгaeт избeжaть хpoничecких зaбoлeвaний и 
aллepгичecких peaкций нa пыль или нa плeceнь. Если влажность 
в учебной аудитории ниже нормы, то необходимо paзвeдeниe 
кoмнaтных pacтeний, кoтopыe caми пo ceбe oтдaют влaгy и тpeбyют 
eжeднeвнoгo oпpыcкивaния, а также регулярная влажная уборка 
помещения.

В чем отличие психрометра Ассмана от психрометра Августа 
и какой психрометр для определения относительной влажности 
рекомендуется использовать в учебных заведениях? В литературе 
Мурзакова В.В. описывается отличительная особенность 
психрометра Ассмана от Августа – высокая точность измерений. 
В приборе Ассмана используются только ртутные термометры, в 
то время как в аналоге Августа могут использоваться и спиртовые. 
Ртуть способна равномерно менять свой объем при нагревании 
или охлаждении, чего не скажешь, к примеру, о воде. Термометры 
в приборе Ассмана помещаются в особые никелированные 
оправы. Они сводят к минимуму влияние теплового излучения на 
термометры. В устройстве Августа термометры просто крепятся к 
штативу. Следовательно, психрометр Ассмана лучше использовать, 
если температура окружающей среды больше нуля.

Рекомендации по использованию психрометра Ассмана:
1 Психрометр нельзя брать влажными руками, так как 

потемнение или коррозия трубок защиты ведет к искажению 
показаний термометров;

2 В холодное время года, прежде чем вынуть психрометр 
из футляра, надо дать ему возможность постепенно принять 
температуру окружающего воздуха;

3 После работы психрометр протереть замшей или бархоткой. 
Батист на резервуаре термометра необходимо содержать в чистоте 
и менять его при постоянной работе психрометра не реже одного 
раза в две недели;

4 Оси часового механизма два раза в год чистить и смазывать 
маслом МН-30 ГОСТ 8781-71, для чего необходимо снять колпак.

Данная статья может быть использована для обогащения 
учебного материала при изучении тем на занятиях по охране труда, 
производственной санитарии, промышленной санитарии, гигиене 
и токсикологии преподавателями с целью научить обучающихся 
оценивать состояние окружающей среды и условий микроклимата 
методами научного познания. Освещение вопросов санитарно-
гигиенических норм и правил поможет выявить нарушения 
самочувствия, работоспособности и возникновения различных 
заболеваний.
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Охрана окружающей среды и рациональное использование ее 
ресурсов в условиях бурного роста промышленного производства 
стала одной из актуальнейших проблем современности. Результаты 
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воздействия человека на природу необходимо рассматривать 
не только в свете развития технического прогресса и роста 
населения, но и в зависимости от социальных условий, в которых 
они проявляются. На современном этапе развития общества 
окружающая среда очень сильно пострадала от деятельности 
человека. В данной статье мы рассмотрим физико-химические 
методы контроля над состоянием окружающей среды. 

Экологический контроль – это проверка соблюдения 
предприятиями, организациями, т.е. всеми хозяйствующими 
субъектами и гражданами экологических требований по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
общества.

В настоящее время сложились три формы экологического 
контроля: предупредительная, карательная, информационная. 
Предупредительная форма экологического контроля включает в себя 
разработку и введение в действие нормативов качества окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, выдачу 
разрешений на различные виды природопользования, установление 
лимитов сбросов и выбросов загрязняющих веществ, лимитов 
хранения твердых отходов.

Карательная форма экологического контроля применяется 
в тех случаях, когда последствия правонарушений не позволяют 
ограничиться только предупреждением. Данная форма выражается 
в наступлении различных видов юридической ответственности 
(материальной, административной, уголовной).

В качестве карательной формы экологического контроля может 
применяться пресечение экологически вредных действий. Объектами 
экологического контроля являются: состояние окружающей среды, 
ее отдельных объектов, степень их изменения под влиянием 
хозяйственного воздействия; выполнение обязательных мер 
по охране окружающей среды и ее объектов; соблюдение 
природоохранного законодательства.

Государственный экологический контроль проводится от имени 
государства, а не какого-либо ведомства, что дает независимые и 
более объективные результаты [1].

Первый метод, который я бы хотела рассмотреть это метод 
мониторинга.

Он является наиболее распространенным на современном 
этапе. Мониторингом окружающей среды называется регулярные, 
выполняемые по заданной программе наблюдения природных 

сред, природных ресурсов, растительного и животного мира, 
позволяющие выделить их состояния и происходящие в них 
процессы под влиянием антропогенной деятельности.

Экологический мониторинг – это система наблюдений, 
оценки и прогноза, позволяющая выявить изменения состояния 
окружающей среды под влиянием техногенной деятельности.

Цель экологического мониторинга – информационное 
обеспечение управления природоохранной деятельностью и 
экологической безопасностью. При мониторинге качественно и 
количественно характеризуется состояние воздуха, поверхностных 
вод, климатические изменения, свойства почвенного покрова, 
состояние растительного и животного мира, мониторинг состояния 
природных ресурсов включает в себя наблюдение и контроль за 
состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, минерально-
сырьевых и биоресурсов [2].

Тема контроля над состоянием окружающей среды огромна, 
поэтому я рассмотрю лишь наиболее важные из физико-химических 
методов, оптимально сочетающие в себе целый ряд качеств: 
высокую точность, воспроизводимость результатов анализа и 
высокую чувствительность.

Газовая хроматография. В основу этого метода положен 
следующий принцип: анализ смеси веществ в результате 
распределения компонентов между несмывающимися фазами, одна 
из которых подвижная – инертный газ (азот, гелий и др.), другая – 
неподвижная (высококипящая жидкость или твердая фаза).

Различают газо-твёрдофазную и газо-жидкостную 
хроматографию. В первом случае неподвижной фазой является 
твёрдый носитель (силикагель, уголь, оксид алюминия), во втором 
– жидкость, нанесённая на поверхность инертного носителя.

Газо-жидкостная хроматография – разделение газовой смеси 
вследствие различной растворимости компонентов пробы в жидкости 
или различной стабильности образующихся комплексов. Неподвижной 
фазой служит жидкость, нанесенная на инертный носитель, подвижной 
– газ. Разделение основано на различиях в летучести и растворимости 
(или адсорбируемости) компонентов разделяемой смеси.

Этот метод можно использовать для анализа газообразных, 
жидких и твёрдых веществ с молекулярной массой меньше 400, 
которые должны удовлетворять определённым требованиям, главные 
из которых – летучесть, термостабильность, инертность, лёгкость 
получения. Этим требованиям в полной мере удовлетворяют, как 
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правило, органические вещества, поэтому газовую хроматографию 
широко используют как серийный метод анализа органических 
соединений [4].

Эффективным методом является отбор проб.
Отбор проб газа на анализ. Первым условием определения 

содержания в газовой смеси какого-либо компонента является 
правильный отбор пробы для анализа и ее обработка. При отборе 
пробы газа необходимо учитывать, в каком агрегатном состоянии 
находится определяемое вещество и те вещества, что ему 
сопутствуют, а также является ли проба типичной и характерной для 
общей массы анализируемого газа. Для анализа газов используют 
широкий ассортимент приборов, называемых газоанализаторами. 
Выбор метода газового анализа и соответственно газоанализатора 
определенного типа диктуется особенностями анализируемого 
компонента, которые отличают его от других компонентов смеси. 
В практике заводских лабораторий и научно-исследовательских 
организаций используют газоанализаторы механические, тепловые, 
магнитные, электрические, оптические.

Органолептический метод основан на определении примесей, 
содержащихся в атмосфере или газовых выбросах, по цвету или 
запаху. К газам, обладающим специфическим цветом, относят фтор, 
хлор, диоксид азота и некоторые другие. Специфическим запахом 
отличаются хлор, аммиак, диоксид серы, оксиды азота, сероводород, 
фтористые соединения, цианиды, некоторые углеводороды и 
другие органические соединения. Однако индикацию газов 
органолептическим методом нельзя считать достоверной, так как 
возможная ошибка зависит не только от субъективных особенностей 
человека, но и от того, что специфический цвет или запах могут 
маскироваться окраской и запахом других примесей.

Индикационный метод основан на изменении окраски 
индикаторной бумаги, пропитанной соответствующими реактивам 
в присутствии того или иного компонента газовой смеси. Так, 
красная лакмусовая бумага синеет в присутствии NН3 и остается 
без изменения в присутствии кислых примесей (НС1, H2S, SO2, CО2, 
NO, NO2); красная и синяя лакмусовая бумага обесцвечиваются в 
присутствии хлора; бумага, пропитанная раствором ацетата свинца, 
чернеет в присутствии H2S. Индикация с помощью жидких или 
пористых поглотителей заключается в пропускании воздуха через 
жидкость, в которой растворен соответствующий реагент, или 
сквозь пропитанный реагентом пористый материал (силикагель, 

пемза, цеолиты). О наличии в воздухе или отходящих газах 
определяемой примеси судят по изменению окраски раствора или 
реагента, пропитывающего пористый материал.

Термические методы используют для изучения структурных 
особенностей гуминовых веществ, их изменений под влиянием 
антропогенных факторов, продуктов взаимодействия гуминовых 
веществ и химических загрязняющих веществ.

Электронно-микроскопическое исследование гуминовых кислот 
и продуктов их взаимодействия с тяжелыми металлами применяют 
для оценки формы и размеров молекул, однако при подготовке 
препаратов к анализу в результате высушивания проб образуются, как 
правило, надмолекулярные структуры – ассоциаты округлой формы, 
что существенно ограничивает возможности метода [3].

Когда в середине шестидесятых годов двадцатого столетия 
проблемы окружающей среды оказались в центре внимания 
мировой общественности, встал вопрос: сколько времени в 
запасе у человечества? Когда оно начнет пожинать плоды 
пренебрежительного отношения к окружающей его среде?

Ученые рассчитали: через 30–35 лет. Это время настало. 
Мы стали свидетелями глобального экологического кризиса, 
спровоцированного деятельностью человека. Вместе с тем 
последние тридцать лет не прошли даром: создана более твердая 
научная основа понимания проблем окружающей среды, образованы 
регламентирующие органы на всех уровнях, организованы 
многочисленные общественные экологические группы, приняты 
полезные законы и постановления, достигнуты некоторые 
международные договоренности.

Однако ликвидируются в основном последствия, а не причины 
сложившегося положения. Например, люди применяют все новые 
средства борьбы с загрязнениями на автомобилях и стараются 
добывать все больше нефти вместо того, чтобы поставить под вопрос 
саму необходимость удовлетворения чрезмерных потребностей. 
Человечество безнадежно стремится спасти от вымирания несколько 
видов, не обращая внимания на собственный демографический 
взрыв, стирающий с лица земли природные экосистемы.

Основной вывод из данной статьи совершенно ясен: системы, 
противоречащие естественным принципам и законам, неустойчивы. 
Попытки сохранить их становятся все более дорогостоящими и 
сложными и в любом случае обречены на неудачу.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА УЧЕБНОЙ 
АУДИТОРИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

МЕЛИСОВА А. М.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ДУБИНЕЦ Н. А.
м.т.н., ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В связи с интенсификации учебного процесса на первый план 
выдвигается актуальная проблема создание такого микроклимата 
учебных помещений, работа учащихся в которых была бы направлена 
на высокую творческую способность. В рамках исследования была 
проведена работа, которое оформлялось в виде проектной работы 
«Микроклиматические условия учебного помещения». Исследования 
микроклимата были проведены в студенческих аудиториях, результаты 
экспериментов были построены в зависимости температур точек замеров 
от времени и выявлены причины их изменения. Данные экспериментов 
выявили, что изменение основных параметров микроклимата, таких 
как: температура воздуха и радиационная температура поверхностей 
сказывается на эффективности обучения и на освоении учебного 
материала. В случае отклонения параметров воздуха от нормы может 
отрицательно отразиться на состоянии здоровья студента, привести к 
нарушению теплового баланса, производительности труда. 

Студентами различных ВУЗов проводились научно-
исследовательские работы, касающиеся темы «Микроклимат 

учебных помещений» и так как, ни в одной работе не были изучены 
приборы и не выявлены оптимальные устройства для измерения, 
подвигает на написание данной статьи.

Как было указано выше, на данный момент проблемой является 
влияние микроклиматического условия учебных аудиторий на 
эффективность обучения. Чтобы решить данную проблему, в 
нашем случае влияние температурного режима, также проводилось 
социальное исследование методом опроса. В опросе задавались 
такие вопросы, как: 

– «Устраивает ли Вас температурный режим учебной 
аудитории?»;

– «Часто ли Вы болеете?»;
– «Влияет ли температурный режим на Ваше самочувствие?».
Результатом данной работы является опрос, сделанный 

среди групп ТСтр-302, Стр-302, А-302. В опросе приняло участие 
15 студентов, что составляет 100 %. По данным опроса было 
выяснено, что 6 студентов устраивает температурный режим 
учебной аудитории, а 9 студентов не удовлетворены, что составляет  
60 % от общего количества обучающихся. Также, эти же студенты 
придерживались мнения, что температура воздуха в помещении 
влияет на их самочувствие.

Итак, в ходе исследований были выявлены особенности, виды 
термометров и рекомендации приборов для измерения температуры 
в учебных аудиториях.

Чтобы достичь определенного результата, основные параметры 
приборов брались с опубликованных сайтов.

Давайте сначала разберем, что и какое устройство нужно для 
измерения температуры. Прибором для измерения температуры 
воздуха является термометр (от греч. terme – тепло, metreo – 
измеряю) – прибор для измерения температуры: воздуха, воды, 
почвы, тела человека и других физических тел. Термометры 
применяются в метеорологии, гидрологии, медицине и других 
науках и отраслях хозяйства.

Измерение температуры определенной среды может 
производиться несколькими типами приспособлений, которые 
имеют различный функционал и характеризуются определенной 
спецификой применения.

Все измерители включают в свой состав специальные 
термодатчики. Для проведения замеров используютиндикаторы, 
которым осуществляется вывод данных на экран.
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Измерители-регистраторы – обеспечивают накопление данных 

для последующей передачи на стороннее устройство.
Терморегуляторы – включают функцию фиксации 

температурных показателей с последующим управлением 
соответствующим управляющим приспособлением.

Температурные контроллеры – многоканальные измерители, 
обладающие расширенным функционалом с объединением опций 
разных устройств.

Приспособления, которые задействуются при определении 
температурного режима, исполняют несколько основных функций, 
поэтому важно учитывать эти моменты при определении, какой 
измеритель лучше:

– замеры фактического значения температуры в среде;
– визуальное отражение температурного уровня;
– фиксация полученных результатов в памяти прибора;
– сигнализация о нарушении заданного температурного 

диапазона;
– передача данных на рабочее оборудование.
Приборы, которые используются при измерении температуры, 

могут подразделяться на два класса в зависимости от типа датчика:
Контактные – они требуют наличия теплового взаимодействия 

установленного в измерительном агрегате датчика со средой, где 
производятся замеры. Бесконтактные с отсутствием необходимости 
в тепловом касании датчика со средой. 

Так как, ознакомились с прибором, его видами, и принципом 
работы, теперь разберем критерий выбора.

Распространенными приспособлениями, отличающиеся 
несложной системой отсчета показателей являютсяжидкостные 
устройства стеклянного типа. Точность замеров достаточно высока 
при допустимом интервале от – 190 до +10000 °С. Механизм работы 
основан на расширении жидкости, находящейся в резервуаре. В 
качестве жидкости чаще всего применяется ртуть, однако существуют 
модели с толуолом, этиловым спиртом, пентаном. Недостатки – 
непрочность конструкции, нечеткость шкалы, отсутствие возможности 
накопления данных. Стоимость данного прибора от 290 до 2200 тенге.

Цифровой термометр Testo 905-T2 – профессиональный 
поверхностный термометр – по доступной цене 36240 тенге. 
Подпружиненный широкий наконечник с термопарой обеспечивает 
высокое быстродействие, низкую погрешность измерений. Диапазон 
измерений от -50 до +350 °C, краткосрочно до +500 °C.

Термограф М-16А М-16А – работает за счет наличия чувствительной 
пружины, но при этом позволяет производить непрерывную 
регистрацию температурного режима. Стоимость данного устройства 
составляет 294000 тенге. Диапазон измерений от – 25 °С до +55 °С.

Прибор, измеряющий, температуру в разных средах называют – 
термометр малогабаритный полупроводниковый ТМП-2, в конструкции 
присутствует три датчика. Диапазон измеряемых температур от –  
10 до +100°С. Стоимость прибора составляет 71700 тенге.

Также существуют лазерный цифровой термометр пирометр, 
они используют принцип действия инфракрасного излучения, в 
результате которого формируется лазерный луч. Позволяет считывать 
сведения о среде и определять температуру.Результат измерения 
не самый точный, но прибор обеспечивает оперативность замеров, 
что особенно важно на высокоточных производствах. Диапазон 
измерений от – 50 °C до +420 °C, а стоимость составляет 7215 тенге.

В ходе проектной работы по дисциплине «Охрана труда» на тему: 
«Микроклиматические условия учебного помещения», были выявлены 
рекомендации по приборам, какой вид термометра более подходящий 
для измерения температуры учебных помещений и аудитории. В 
заключении могу сделать вывод, что для более точного и безопасного 
замера температуры, в учебных аудиторияхссылаясь на критерий  
выбора, которые были указаны выше, для измерения рекомендую 
жидкостные, лазерные и цифровые модели термометра. Так как, 
жидкостные термометры дают, более высокую точность измерения 
и по стоимости составляет, минимальные затраты. А лазерные и 
цифровые термометры являются наиболее безопасными, имеют высокую 
точность и оснащены памятью, возможностью передачи данных на 
ПК опцией регулирования режимов, благодаря которым в помещении 
обеспечиваются комфортные условия, а еще имеет доступную стоимость.

В дальнейшем можно исследовать и более новые современные 
приборы для безопасного и точного замера температуры воздуха 
помещений.

ЛИТЕРАТУРА
1 Крамарухин Ю. Е. Приборы для измерения температуры, 1990 г.
2 Геращенко О. А. Тепловые и температурные измерения, 1965 г.
3 http://repinstroy.ru «Измерители температуры воздуха – 

характеристики и свойства современных измерительных приборов».
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8 Секция. Ауыл шаруашылығы және АӨК

8 Секция. Сельское хозяйство и АПК

8.1 Биотехнологиялар және ауыл шаруашылық 
өнімдерін қайта өңдеу

8.1 Биотехнологии и переработка 
сельскохозяйственной продукции

ИННОВАЦИИ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ

МАЛЬЦЕВА Д. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Инновационные процессы играют важную роль во всех 
сферах нашей жизни. Они являются важнейшими стратегическими 
приоритетами развития сельского хозяйства в современных 
условиях и позволяют вести непрерывное обновление производства 
на освоении достижений науки и техники [1, С. 2].

Главная функция инновационных процессов – делать процесс 
качественнее, быстрее, эффективнее. Не стало исключением их 
применение в животноводстве. С этой сфере инновационные процессы 
направлены на совершенствование технологии производства, 
хранения, переработки и реализации продукции. В животноводстве 
целесообразно выделить биологическую эффективность, которая 
характеризуется показателями прироста продуктивности животных. 
Среди основных направлений научно-технического прогресса 
и инновационной деятельности следует выделить организацию 
интенсивного кормопроизводства и повышение качества кормов. 
Критерием служит улучшение обменных процессов у скота и птицы, 
способствующих трансформации кормов в животный белок.

Организация полноценного кормления животных основана 
на знании их потребности в различных питательных веществах, 
витаминах, минералах и ценности определенного корма в питании 
животных. Эффективность различных типов и рационов кормления 
животных определяется влиянием кормов и рационов на обмен и 
усвоение питательных веществ, состояние процессов пищеварения, 
морфологический и биохимический состав крови [2, С. 102].

Исследованиями Н. П. Чирвинского доказано влияние разных 
кормов на изменчивость пищеварительного тракта животных. К 
примеру, в опытах на ягнятах, выращенных на объемистых кормах, 

длина кишечника оказалась на 6 м больше, чем у ягнят, выращенных 
на концентрированных кормах. Под влиянием различного 
кормления у молодняка крупного рогатого скота и свиней тоже 
выявлены различия в развитии преджелудков, длине кишечника и 
переваривании кормов. Характер кормов отражается на развитии и 
росте животных, на функциях органов дыхания и кровообращения, 
телосложении и химическом составе органов организма.

Передовая наука и практика животноводства показали, что 
высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных 
можно создать только при условии хорошего кормления в различные 
периоды. Установлено, что ценные качества животных невозможно 
сохранять без хорошего кормления. Как писал М. Ф. Иванов: «Корма 
и кормление оказывает гораздо большее влияние на организм 
животного, чем порода и происхождение». Поэтому, качество 
кормов и кормовых добавок является важным условием повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, наряду с их 
генетическим потенциалом и санитарно-гигиеническими условиями 
хранения. И, чтобы успешно использовать это могучее средство 
воздействия на животных, необходимо знать физиологическое 
значение кормов и всех питательных веществ, содержащихся в них. 
Питательные вещества кормов для животных являются источником 
энергии жизнедеятельности организма [3, С. 642].

Из-за неоднородности состава корма, питательность нельзя 
выразить одним показателем. Для этого проводят комплексную 
оценку питательности кормов, которая включает: энергетическую, 
протеиновую, минеральную и витаминную ценность. 

На питательность корма и его химический состав влияют 
следующие факторы: 

– агротехника возделывания кормовых культур;
– сроки и способы уборки кормов; 
– технология приготовления кормов;
– способ хранения кормов; 
– подготовка корма к скармливанию.
Химический состав кормов и тела животного очень 

разнообразен, но анализ показывает, то принципиальных различий 
по набору органических и минеральных соединений в их составе нет. 
Зато отмечается значительная разница в концентрации отдельных 
элементов. В составе сухого вещества тела животных основную 
долю занимают кальций и фосфор, а в растениях преобладает калий. 
По элементарному составу органического вещества в растениях 
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больше углерода и кислорода, а в организме животных – углерода 
и азота. Состав тела животного – в основном белки и жиры, а 
растений – углеводы (клетчатка и крахмал). Качество корма и 
характер кормления оказывают влияние на пищеварительную 
систему животных, рост и развитие молодняка, воспроизводство 
и совершенствование пород и типов животных. Установлено, 
что нельзя создать высокопродуктивные породы животных или 
сохранить ценные качества животных без правильного полноценного 
кормления. В настоящее время в кормлении животных используют 
более 500 различных кормов и кормовых добавок.

Качество кормов зависит от показателей их исходного 
химического состава (содержание влаги, протеина, углеводов, 
клетчатки, жира, макро- и микроэлементов) и изменение их 
содержания в зависимости от срока хранения. Именно в процессе 
хранения происходит ухудшение качества кормов по химическим 
и биологическим свойствам. Высокое качество кормов является 
важнейшим условием рентабельного животноводства.

Для достижения генетически обусловленной продуктивности 
животных и повышения эффективности использования кормов 
необходимо применять научно- обоснованное нормирования 
кормления. Нормирование кормления представляет собой 
необходимое количество энергии, питательных и биологически 
активных веществ. Зоотехническая наука о кормлении животных 
накопила большое количество экспериментальных данных о 
влиянии питательных веществ на обмен веществ и образование 
продукции животных. Новые экспериментальные данные позволили 
перейти на детализированные нормы кормления различных видов 
сельскохозяйственных животных. В детализированных нормах 
кормления потребность животных в энергии и питательных 
веществах определена суммарно на поддержание жизни, 
образование продукции и репродукцию.

Экспериментально установлено, что при скармливании 100 
г белка в организме образуется 23,5 г жира, при скармливании  
100 г крахмала – 24,8 г жира, 100 г целлюлозы – 24,8 г жира, 100 г 
растительного жира – 47,4–59,8 г животного жира.

При скармливании животным натуральных кормов было 
выявлено, что фактически жироотложение отличается от результатов, 
полученных по константам Кельнера. Потери энергии объяснились 
затратами на процесс пищеварения в желудочно-кишечном тракте. 
Особенно большие различия наблюдались при скармливании грубых 

кормов, содержащих много клетчатки. В связи с этим была введена 
поправка на содержание клетчатки, равная 14,3 % (каждые 100 г 
клетчатки грубого корма снижают жироотложение на 14,3 г). Для 
концентратов и корнеклубнеплодов были введены коэффициенты 
относительной полноценности, которые показывают разницу между 
фактическим и ожидаемым жироотложением [4, С. 304].

Рацион также является важным мероприятием в кормлении 
животных. Он должен быть рассчитан таким образом, чтобы 
количество энергии, питательных и биологически активных веществ 
соответствовали нормам.

При разработке рационов на основе детализированных 
норм необходимо учитывать и регулировать большое число 
показателей. В первую очередь балансируют рационы по энергии 
и основным питательным веществам – сухому веществу, сырому 
и перевариваемому протеину, сырой клетчатке. Если рацион 
сбалансирован по всем нормируемым показателям, то он считается 
полноценным. При полном его вскармливании животному 
обеспечивает запланированный уровень продуктивности.

Рационы кормления сельскохозяйственных животных 
систематически пересматриваются в зависимости от продуктивности 
и наличия кормовых средств. Корма плохопоедаемые и низкого 
качества желательно не включать в рацион. Эти корма не 
обеспечивают запланированный уровень продуктивности и могут 
вызывать заболевания у животных. Для полного использования 
питательных веществ рационов необходимо правильно их 
составлять и установить режим кормления.

Таким образом, развитие инновационных процессов в 
животноводстве во многом определяется правильностью кормления 
сельскохозяйственных животных. Еще одним важным аспектом 
является правильная оценка питательности кормов и содержания в 
них биологически активных веществ, которые влияют на масштабы 
производства животноводческой продукции.

ЛИТЕРАТУРА
1 Щербатов В. И. Инновационные технологии в животноводстве: 

Конспект лекций. – Кубанский государственный аграрный 
университет. – С. 2.

2 Коробов А. П., Москаленко С.П. Кормление животных: Краткий 
курс лекций для студентов специальности 36.03.02 Зоотехния. – 
ФГБОУ ВПО.: «Саратовский ГАУ», – Саратов, 2016. – 102 с.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

255254

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
3 Макарцев Н. Г Кормление сельскохозяйственных животных: 

Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство 
«Ноосфера», 2012. – 642 с.

4 Фаритов Т. А. Корма и кормовые добавки для животных: 
Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 304 с.

SIGNIFICANCE OF BIOTECHNOLOGY IN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

MARAT K.
student, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

ANESOVA A. ZH.
PhD, Associate Professor, Toraighyrov PSU, Pavlodar

Biotechnology is the science of methods and technologies for the 
production of various valuable substances and products using natural 
biological objects (microorganisms, plant and animal cells), cell parts 
(cell membranes, ribosomes, mitochondria, chloroplasts) and processes. 

The main task of agricultural production is to provide the country’s 
population with high-quality, biologically complete food products from 
raw materials of plant and animal origin in accordance with medical 
standards [1, Р. 10].

In geopolitical terms, this is ensuring the food independence of the 
state. The solution of such socially significant tasks objectively requires 
sustainable economic development of agriculture and the entire agro-
industrial complex of the country, which is directly related to the increase 
in production of agricultural products, raw materials and food, with crop 
yields and productivity of farm animals and birds. Such indicators can 
be achieved if technological modernization and introduction of the latest 
scientific achievements in breeding activities and livestock breeding are 
implemented in agricultural production. The economic and legal measures 
taken by state authorities in recent years have a positive impact on the 
development of domestic agriculture. However, there are still real problems 
related to quality indicators in crop production and animal husbandry.

Currently, biotechnology is becoming increasingly important in 
increasing the profitability of agriculture.

The use of biotechnology in agriculture is focused on the stable 
development of agricultural production, solving the problem of food 
security, obtaining high-quality and environmentally safe food products, 
processing agricultural waste, and restoring soil fertility [2, Р. 68].

In this direction, the most priorities are:
– creation of new varieties of agricultural plants and animals using 

modern postgenomic and biotechnological methods;
– development and implementation of genomic certification 

methods to improve the efficiency of breeding and breeding work, cloning 
technologies for animal producers;

– production of biological products for crop production;
– production of feed additives for farm animals;
– production of veterinary biologics.
In the field of animal husbandry, biotechnology is the diagnosis, 

prevention and treatment of diseases using the technique of monoclonal 
antibodies; genetic improvement of animal breeds. Biotechnological 
methods are widely used for artificial insemination. Biotechnology is 
used for silage of feed, allowing to increase the assimilation of plant 
biomass; for recycling of waste from livestock farms; for obtaining 
environmentally friendly organic fertilizers based on processing of 
waste from crop production and animal husbandry. Some substances 
obtained with the help of microorganisms can be used as feed additives, 
while others suppress harmful microflora in the gastrointestinal tract or 
stimulate the formation of specific microbial metabolites.

Crop production is also one of the areas of agriculture. For example, 
breeding plants resistant to unfavourable factors; the development of a 
biological means of combating weeds, rodents, phytopathogenic fungi, 
bacteria and viruses; obtaining a bacterial fertilizer; development of 
microbiological methods for soil reclamation; obtaining transgenic 
plants; recycling of waste and by-products of crop production [3, Р. 124].

Over the past 10 years, biotechnological methods have created new 
generations of biological plant protection products that can compete with 
chemical protection products in terms of cost characteristics. As a result, 
there is a large-scale increase in the use of biological agents in almost 
all major agricultural regions of the world. Biological plant protection 
measures can increase yields, reduce losses in crop production, introduce 
integrated plant protection systems, and reduce active substance residues in 
the final product, which is extremely important when controlling Russian 
agricultural products in importing countries (at this stage, cereals). The 
European Union currently has a Directive that approved the REACH 
program, which defines a sharp increase in requirements for the use of 
chemicals (and not only in agriculture). The development of biological 
plant protection leads to a significant reduction in the chemical load on crop 
production, contributing to the long-term competitiveness of the sector.
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The development of molecular selection technologies is due to the 

development of modern methods of genome analysis that allow detecting 
a large number of mutations (polymorphisms) associated with the level of 
development of economically significant breeding traits of farm animals 
and conducting their screening. The set of measures will provide for the 
creation of competitive domestic technologies of molecular selection in 
animal husbandry and poultry farming, aimed at increasing the level of 
economically useful characteristics, improving the quality of livestock 
products and, as a result, improving the efficiency of production of 
livestock products [4, Р. 94].

The main market factor for the growth of this segment is that 
transgenic animals are many times more productive than existing 
methods for producing recombinant proteins and / or antibodies. The set 
of measures will create conditions for Russian manufacturers to enter 
the market segments with high added value and form a scientific and 
technical Foundation that contributes to the long-term competitiveness 
of the sector [2, Р. 149].

Within the framework of the set of measures, conditions will be 
created for the development of biotechnologies for soil improvement and 
the production of biofertilizers. Soil biotechnology, through the use of 
plants containing the necessary bacteria, can significantly improve the 
quality and productivity of soils without the use of chemical fertilizers 
or with a significant reduction in the volume of their use. The use of 
bacteria in the processing of organic waste can significantly speed up 
and reduce the cost of creating organic fertilizers, which will contribute 
to the expansion of organic farming in abroad and will have a positive 
impact on reducing environmental damage from agriculture [5, Р. 13].

Biological preparations for the treatment, prevention and diagnosis 
of animal diseases are represented by a wide range of products, both 
imported. As a rule, foreign companies occupy segments of expensive 
highly effective drugs, including those obtained using genetic engineering 
methods. The most important competitive advantage of domestic 
immunobiological medicines for veterinary use is the use of local strains 
of microorganisms isolated in the near abroad for their manufacture. This 
provides, as a rule, the highest specific effectiveness of these funds when 
they are used. The implementation of a set of measures will lead to the 
entry of domestic producers into segments with high added value while 
maintaining existing competitive advantages.

Feed microbiological protein (feed yeast) is a dry concentrated biomass 
of yeast cells that is specially grown for food for farm animals, poultry, fur - 

bearing animals, and fish. The addition of a feed protein in feed drastically 
improves their quality, and increasing productivity in animal husbandry. The 
set of measures will provide for the development of feed protein production in 
Russia and the creation of new scientific and technical reserves that improve 
its production technologies and uses [6, Р. 52].

In the processing of agricultural waste and organic waste from the 
food industry, microbiological conversion technology has been increasingly 
used in recent years. Microbiological conversion technology is truly 
«omnivorous» and uses a wide variety of organic waste. The raw material 
can be used as waste remaining in the collection of agricultural crops, 
brewing waste, waste resulting from the processing of grain, milk, fruit 
and vegetables, meat processing waste, etc. Microbiological conversion 
makes it possible to process waste from the wine and sugar industry, as 
well as waste resulting from the preservation of various products, during the 
production of vegetable oil and vegetable fats in General. The technology 
perfectly recycles waste from the tea, wine and oil industry. Thanks to it, 
even spoiled, microflora-infected and partially decomposed waste can be 
recycled. Bioconversion is able to restore and improve the feeding quality of 
poor-quality waste. The set of measures will provide for increasing the share 
of agricultural waste processing using biotechnological methods [7, Р. 84].

Genetically modified organisms (GMOs) are living organisms 
that have been given new properties by introducing foreign genes. In 
science, the technology that allows you to create GMOs is called genetic 
engineering [8, Р. 39]. 

In particular, genetic engineering refers to the management of the 
genetic basis of organisms by introducing or removing specific genes 
using the techniques of modern molecular biology. 

It is important to note that a distinctive feature of genetic engineering 
biotechnologies is the possibility of obtaining new features in plants, the 
achievement of which is not possible within the framework of breeding 
activities [9, Р. 220]. 

On the other hand, according to some researchers, the experience 
of using GM crops in different countries suggests that there is still 
no objective data confirming their advantages over traditional crops. 
In addition, numerous facts of the negative impact of GMOs on the 
environment, human health and socio-economic development of regions 
are already known. The most common problems in this area include:

– genetic contamination of traditional and organic crops;
– increasing the use of chemical protection products;
– allergic reactions to GM foods, especially in children.
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It is obvious that problems of wide distribution of GM plants require 

theoretical understanding, development of objective methods and criteria 
for risk assessment, integration with other areas of knowledge, and, 
finally, selection of optimal opportunities for wide distribution of the 
final product [8, Р. 40].

Today, society is concerned about the emergence of new 
biotechnologies in agriculture. With this in mind, most countries have 
come to the conclusion that it is necessary to regulate and develop a 
security strategy aimed at bringing genetic engineering activities under 
state control. According to scientists, the birth of genetic cell engineering 
is a new direction of biological science, which is «rightly put on a par with 
the splitting of the atom, overcoming gravity and creating electronics». The 
academician stressed: «Modern biotechnology is the basis of scientific and 
technical progress in agriculture and medicine, and therefore has a strategic 
importance for the development of the national economy».

The effectiveness of agricultural technologies depends on many 
factors, including ecological, geographical, economic, and renewable 
biological resources, such as crop plants, domestic animals, etc. Increasing 
agricultural productivity also depends on active research using a range 
of different biological sciences. The contribution of biotechnology to 
the development and efficiency of traditional agricultural technologies 
is constantly increasing. Currently, the latest methods of biotechnology 
– cell and genetic engineering-have special prospects in the creation 
and distribution of new cultivated plant varieties and animal breeds. 
Biotechnological methods are aimed at increasing the quantity and 
improving the quality of products by increasing the resistance of biological 
species to adverse environmental conditions, pests and pathogens [10, Р. 7].

Today, biotechnology in the agricultural industry is the most interesting 
thing that can be. The situation can be compared to a breakthrough in the 
field of IT. Many countries are engaged in agricultural production, which 
can ensure the protection of the physiology of plants and animals.
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Annotation. This article examines such concepts as «bioterrorism» 
and «biological weapons», their impact on our lives, as well as the 
possibility of solving problems that arise when they are detected in a 
certain territory. Also discussed the current topic of interest to the entire 
population of this planet – COVID disease-2019.

In recent decades, medicine, biotechnology, and scientific and 
technological progress in General have achieved impressive success. 
But despite this, today humanity is threatened by one of the most 
dangerous diseases, the so-called «Coronavirus», for which there is no 
effective vaccine and this disease can only be cured symptomatically. 
This article is relevant because bioterrorism considers the possibility of 
destroying all malicious viruses, and infectious diseases today not only 
do not decrease, but also tend to grow and spread. For many critically 
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dangerous infectious diseases, modern humans still do not have effective 
vaccines. The purpose of this work is to consider such a phenomenon as 
bioterrorism – the use of the destructive properties of infectious diseases 
by people in order to destroy resources and pursue political goals in a 
negative way, as well as its familiarization with the world community.

Bioterrorism is a type of terrorism that involves the use of biological 
weapons; the deliberate covert use of biological agents and toxins to harm 
human, food, agricultural and environmental resources and destroy them.

Like any form of terrorism, bioterrorism is usually aimed at 
sowing chaos and achieving political goals, such as power struggles 
and economic influence. The instrument of terror is biological agents, 
including bacteria, viruses, fungi, protozoa – pathogens of particularly 
dangerous infections that can cause disease and death of people, destroy 
livestock, crops and other resources.

Nature and modern science have prepared a rich Arsenal for 
bioterrorists. There are many known bacteria, viruses and toxins that 
can potentially be used for bioterrorism. The most likely agents of 
bioterrorism at the moment are anthrax, Ebola hemorrhagic fever and 
smallpox [1, Р. 56].

Plague is an acute infectious disease of humans and animals. Natural 
plague centers exist everywhere except in Australia and Antarctica. The 
incubation period is from 1 to 8 days. Symptoms are the appearance of 
painful nodes (bubons) on the infected person’s body and tissue necrosis. 
When the immune system begins to fight the plague bacteria, a powerful 
toxin is released that causes severe lung failure. Victims die from the 
effects of toxins after about 18 hours. Infection in natural conditions 
occurs by airborne droplets, through flea and rodent bites, in combat use 
- through infected with a sprayed formulation in the air, infected water.

The use of plague agents as biological weapons was used during 
world war II by the Japanese military. Samples of a particularly dangerous 
strain were developed, which was 60 times higher than the natural plague 
strain in virulence (the ability to infect organisms). For dropping and 
spreading infected carriers (fleas), various aerial bombs and projectiles 
were developed to infect the earth’s surface, for aerosol spraying. Today, 
the annual number of plague cases is about 2.5 thousand people, with 
no downward trend. However, the use of this pathogen as a weapon of 
mass destruction is currently ineffective due to the possibility of effective 
diagnosis, treatment and prevention [2, Р. 12].

Examples of viral diseases that can currently be used as agents of 
biological weapons are smallpox and Ebola hemorrhagic fever.

Smallpox is usually spread by airborne droplets, with a mortality 
rate of 10 %. A possible method of combat use is spraying in the air, 
infecting water and personal items. During World war II, smallpox-based 
biological weapons were developed by countries such as the United 
Kingdom, the United States, and Japan. In the 1980s, who notified 
the world community of the removal of the smallpox virus from the 
planet, after which vaccination of the World’s population was reduced. 
Currently, the smallpox virus exists only in two laboratories in the world: 
in Russia and in the United States. The issue of final destruction of the 
virus was postponed until 2014. In 2014, six vials of the virus were 
found in a forgotten cardboard box in a warehouse on the campus of the 
Institute of health in Maryland. The competent authorities do not exclude 
that such cases are not isolated. Thus, the unvaccinated generation born 
after the 80’s is susceptible to the disease, so a catastrophic pandemic 
is quite possible if the pathogen is «released into the world» [3, Р. 118].

Ebola virus. The most terrible of pathogens known to be one of the 
viruses that cause hemorrhagic fever. It has a hidden disease period of  
5–7 days, the disease itself can last from a few days to a month. The 
patient is bleeding from everywhere, even through the pores of the 
skin. Vectors of the disease are not known. The path of propagation 
in natural conditions is airborne. There is no cure or vaccine, and the 
disease is easily transmitted from person to person and progresses rapidly. 
However, the virus is rare and only found in Equatorial Africa, so it is 
difficult to access [4, Р. 83].

Advantages of biological weapons over other sources of mass 
destruction. It is biological weapons that pose the greatest danger today 
among other types of weapons of mass destruction. It can achieve the 
same destructive goals as chemical and nuclear weapons, but it has a 
number of advantages. 

This type of weapon can cause mass destruction of people without 
destroying cities, industrial and cultural sites, since its action affects only 
living organisms, does not require large armies and expensive equipment, 
and is available for development even in underdeveloped countries. 
The production of agents is cheaper, they are easy to transport and, 
most importantly, the use of such weapons is very difficult to track by 
security systems.A bioterrorist attack in the first stages can be mistaken 
for a natural outbreak of an infectious disease, which can lead to a large 
number of victims, since biological weapons generally have a delayed 
effect. Biological agents have an incubation period of the disease, during 
which the carrier may find itself in completely different geographical 
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conditions from the original place of distribution. This is why a long-term 
comprehensive epidemiological analysis is required to detect an outbreak 
of a bioterror attack. In addition, unlike chemical weapons, agents for 
biological weapons are poorly understood and counteraction measures 
are largely not yet developed [5, Р. 65].

Biological agents can enter a living organism in different ways: 
with inhaled air, when bitten by an infected insect, with infected food 
and water, can be transmitted from an infected body to a healthy one 
and affect even in negligible doses. The main feature of Biot attacks is 
that it is difficult to control their consequences, which means that there 
are no guarantees that the organizing party will not suffer [6, Р. 355].

One of the most pressing problems today is the creation of a reliable 
system for the safety and control of the study of biological agents and 
the development of vaccines. The above clearly illustrates that it is not 
always possible to preserve the relevant state or commercial secrets and 
prohibited drugs, and one of the main tasks today is to ensure reliable 
protection of research centers working with biological agents. Due 
to the high level of risk, there is a question of destroying dangerous 
types of viruses or organizing their reliable protection for the study and 
development of effective vaccines [7, Р. 251].

Another problem is the lack of collective immunity of the population 
to particularly dangerous infectious diseases and the lack of necessary 
drugs, the lack of methods of diagnosis, treatment and prevention. 
Creating a collective immunity of the population to particularly dangerous 
bioagents through vaccination is one of the most effective measures to 
counter biological weapons. Naturally, creating collective immunity 
against all infections is an unrealistic task. First, it is almost impossible, 
and there is no need to vaccinate the population against all particularly 
dangerous agents. Secondly, the possibility of using genetically modified 
bioagents, against which existing vaccines are ineffective, is not excluded. 
Thirdly, against such agents as, for example, SAP and meloids, no 
effective vaccines. Therefore, it is necessary to develop a science-based 
program that will determine the place of vaccination in countering 
bioterrorism, find out against which agents, when and on what scale 
vaccination should be used [8, Р. 465]. 

It is necessary to create preventive immunity to such diseases that 
cause widespread epidemics and are accompanied by high mortality. 
These infections include smallpox and the plague. For other infections, 
it is advisable to use vaccination only in the foci of infections in disease 
outbreaks. To do this, you must have Express diagnostic methods. 

In addition to the above-mentioned risks, possible emergencies 
and accidents in the centers for the development and study of biological 
agents pose a significant risk.

The most famous incident is the accident in Sverdlovsk in 1979. As a 
result of an accidental release of anthrax spores into the atmosphere in the 
military biological laboratory of military camp No. 19 in Sverdlovsk, an 
epidemic began. Sverdlovsk-19 was part of the highly classified system 
«Biopreparat», which was engaged in the development and production 
of biological weapons based on anthrax, prohibited by the international 
Convention of 1972, to which the USSR was also attached. According to 
official data, 64 people were killed during the entire epidemic, researchers 
call a larger number-up to 100 people. According to the official version, 
the epidemic was caused by the meat of infected livestock [9, Р. 225].

Today, people are more puzzled by the disease, which is called 
«Coronavirus». It was first registered in late December 2019 in Wuhan, 
China. At first, the disease was named 2019-nCoV; on February 11, 
2020, it was named new coronavirus pneumonia (COVID-2019). Chinese 
scientists have isolated the pathogen (a new coronavirus SARS-CoV-2) and 
established a genetic link of its genome sequence. The virus is at least 70 % 
similar in genetic sequence to the SARS-CoV virus that causes severe acute 
respiratory syndrome (also known as atypical pneumonia). The incubation 
period of a new type of pneumonia lasts from 2 to 20 days, and according 
to the latest data, the disease becomes infectious before symptoms appear.

Many people are convinced that the cause of infection was contact 
with infected animals (bite, and so on) in the market in Wuhan, as well 
as the use of Chinese food bats. The virus that was found in bat cells was 
96% the same as the virus found in humans. But this virus is constantly 
mutating, changing. Oddly enough, bats do not suffer from this disease, 
they are just natural reservoirs of this virus. That is, in the body of bats, this 
virus «improves», improves and then passes to a larger prey-a person. After 
all, a person can spread any virus very quickly and to all parts of the world.  

No one, for sure, knows whether the outbreak of this disease was 
accidental, or whether it was a premeditated biological attack.

Conclusion. In conclusion, it should be emphasized once again 
that the ability of the state to counter the threat of bioterrorism – one of 
the risk factors for the emergence and spread of infectious diseases-is 
determined by the state and readiness of the health system to detect, 
localize and eliminate outbreaks of infections, regardless of the origin of 
the pathogens that caused them; the level of basic and applied research 
aimed at both molecular and epidemiological study of pathogens, and the 
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creation of diagnostic, prevention and treatment tools required to prevent 
disease outbreaks or eliminate them. And of course, the successful fight 
against bioterrorism will contribute to the entry of Kazakhstan into the 
nascent international system of biological security.
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8.2 Өсімдік шаруашылығының дамуы
8.2 Развитие растениеводства

БҮЛДІРГЕНДІ ОТЫРҒЫЗУ ҮШІН ЖЕРДІ  
ТАҢДАУ ЖӘНЕ АУЫСПАЛЫ ЕГІС ЖҮЙЕСІ

АХМЕДИНОВА Н. Б.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЛЬМИШЕВ У. Х.
а.-ш.ғ.д, профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Бүлдіргенді отырғызу үшін көлеңкелі емес, күн жарығы түсетін 
және ауыспалы егіс жүйесін пайдалануға жарамды жерді таңдап алады.

Бүлдірген топырағы құнарлы, борпылдақ, ауаны жақсы 
өткізетін, жапырағындағы қарашірінді көрсеткіші 1,5–2 %-дан 
кем емес және гидролиттік қышқылдылығы (pH) 5,0–5,5 болатын 
жерлерде жақсы өнім береді. 

Егер таңдалған жер учаскесі бұл талаптарға жауап бермесе, онда 
суы мол тұратын жерлерде дренаж жасау керек, қышқыл топырақтарды 
әктейді, жапырақтың жырту тереңдігігін біртіндеп тереңдетіп, оған 
міндетті түрде қорда немесе жасыл сидератты сіңіреді.

Егер рН көрсеткіші 6,0 жоғары болса, онда қышқылдылықты 
төмендету үшін торф, гипс, минералдық тыңайтқыштарды пайдаланады.

Бүлдіргенді бір жерде ұзақ уақыт бойы өсірілуіне байланысты 
оларға ең қауіпті зиян келтірушілердің бірі – олар саңырауқұлақ 
аурулары (негізінен вилт аурулары – жапырақ солуы) және 
жұмырқұрттар (слизь негізінен сабақ және топырақ). Ауру мен 
зиянкестерге төменде тоқталамыз. Осы себепті бүлдірген үшін 
алғы дақылдары тиянақты түрде дұрыс таңдау қажет. Бүлдіргеннің 
алғы дақылдарына жататындар – шалған, салат, саумалдық, аскөк, 
бұршақ, үрмебұршақ, қыша, шомыр, ақжелкен, шалқан, сәбіз, жуа, 
сарымсақ, балдыркөк және гүлдер (тюльпан, нарцис, бархатцы, 
тагетис) жатады [1]. 

Бүлдіргенді отырғызу үшін тиімсіз және өте тиімсіздер қатарына 
– картопты, қызанақты және басқа да алқашөп тұқымдастарына 
жататындарды, одан басқа қиярды жатқызуға болады, себебі 
осы аталған дақылдар вилт ауруының қоздырғыштары болып 
есептеледі. Егер жер учаскесінде осы аталған дақылдар өсірілсе, 
онда ол жерлерге бүлдіргенді тек 3–4 жылдан соң ғана отырғызуға 
болады. Сабақты жұмырқұрттар саны өсе түседі, егер бүлдіргенді 
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күрделі гүлділер тобына жататын дақылдардан кейін орналастырса. 
Мысалы, астра, лапчатник гүлдері.

Топырақтың құнарлылығы төмен болса, онда бүлдірген 
үшін сидерат ретінде пайдалануға болатын қышаны фацелияны 
пайдаланады (алғы дақыл ретінде).  

Бұл дақылдар гүлдеген соң жерге қазып тастау керек. Органикалық 
«топырақ жақсартушы» ретінде өсімдік жапырақтарын, органикалық 
қалдықтарды, арамшөп қалдықтарын пайдалануға болады. Олар 
топырақтағы жұмырқұрттар санын азайтуға көмектеседі.

Бүлдіргеннен көбірек жидек жинау үшін төмендегідей 
ауыспалы егіс жүйесін пайдалануға болады [2].

Бірінші жоба:
1 Ерте пісетін көкөністер (шалған, салат, аскөк) + отырғызу 

(20.VII – 1.VIII);
2 I жылғы жеміс салуы;
3 «__________» II «________________»;
4 «__________» III «_______________» + көкөністер (шалған, 

салат, кольраби).
Екінші жоба:
1 Күздік сарымсақ + тюльпан;
2 Тюльпан +бүлдіргенді отырғызу (20.VII – 1.VIII);
3 I жылғы жеміс салуы;
4 «__________» II «________________»;
4 «__________» III «_______________» + күздік сарымсақ.
Үшінші жоба:
1 Көкөністер, жуа, бұршақ + күздік сарымсақ;
2 Күздік сарымсақ + бүлдіргенді отырғызу (20.VII–1.VIII);
3 I жылғы жеміс салуы;
4 «__________» II жыл «________________»;
5 «__________» III «_______________» + көкөністер.
Көрсетілген ауысымды егістерді отырғызуға бірінші жоба 

үшін 1/4 бөлігіне және екінші, үшінші жобалар үшін 1/5 бөлігінен 
көшеттер алады. Осындай жүйемен отырғызылған бүлдіргенді –  
2 ауқымды кезең (ротация) (8–10 жыл) бойы пайдаланып, соңынан 
басқа жерлерге ауыстыруға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Белов В. Ф. Чухляев И. И. Земляника – М.: Колос, 1993.
2  Кузнецова Е. Г. Земляника – М., 2001.

ҚЫЗЫЛ ҚАРАҚАТТЫ ОТЫРҒЫЗУ ЖӘНЕ БАПТАУ

ӘСІЛХАН С.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЛЬМИШЕВ У. Х.
а.-ш.ғ.д, профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қызыл қарақат – өте жарық сүйгіш өсімдік. Жер бедерінің біраз 
еңістігі сияқты, қызыл қарақатты отырғызар кезінде осы жағдайды 
ескерту керек. Ең тиімдісі бедердің оңтүстік еңісі болып табылады. 
Сонымен қатарқызыл қарақаттың отырғызылатын орнын басқа 
ағаштардың көлеңкесі жауып тұрмау жағдайын ойластыру қажет.

Өсімдік үшін ең оңтайлы топырақ – бұл қарашіріндінің жоғары 
мөлшерімен ерекшеленетін жеңіл саздақ және сұр орманды топырақ 
болып табылады. Қызыл қарақаттың көшеттерін қыркүйек айында 
отырғызған дұрыс. 

Отырғызуға қажетті көшеттерді келесі белгілер бойынша 
таңдайды:  

– тамыр мүшелері жақсы дамыған, сабағының ұзындығы  
20 см болуы шарт;

– көшеттердің жер беткі бөлігі әр өркенінде 2–3 сау бүршіктері 
бар, ұзындығы 10–15 см бір немесе екі бұтадан қалыпсатуы қажет. 

Сурет 1 – Қызыл қарақат көшетін отырғызу

Алғашқы егілетін көшеттердің барлығын қыркүйек айында  
отырғызған тиімді. Көшеттерді отырғызу үшін алдын-ала ені мен 
тереңдігі 40–50 см шұңқырлар қазу керек. шұңқырға шамамен  
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500 грамм суперфосфат, 100 грамм калий тұзы мен 20–30 грамм 
қорда қосқан жөн. Көшетті шұңқырға салып, өсімдіктің тамыр 
бөлігін абайлап топырақпен жабу керек. Қажет болған жағдайда, 
өте тығыз топырақты ұсақ топырақпен араластырып салады. Қызыл 
қарақаттың отырғызылатын көшеттерінің  арақашықтығы жарты 
метрден аспауы керек. 

Сырттай қарағанда қызыл қарақат бірнеше жақсы дамыған 
көпжылдық бұтақшалардан тұратын бұта. Қызыл қарақаттың  
сортына байланысты өсімдіктің биіктігі 1,2 метрден  2 метрге  дейін 
аутқуы мүмкін. Ал жалпы қызыл қарақаттың өмір сүру мерзімі 
шамамен 30–35 жылға созылады.  

Бұтаның табан жағында, тамыр бойындағы  өркендер орналасқан. 
Бұтақтардың бойында сорттарына байланысты пішіндермен 
ажыратылатын жапырақтар өсіп тұрады. Бірақ негізінен, қарақаттың 
жапырақтары тегісүстіңгі жағымен және анық кетілген қалақтармен 
ерекшеленеді. Астыңғы жақтарында қатты және мықты талшықтарды 
көруге болады. Жыл сайын шамамен мамырдың екінші жартысынан 
бастап қызыл қарақаттың  гүлденуі басталады. Екі апта бойы өсімдік 
сарғыш және қызыл түсті кішкентай гүлдермен қуантады. Ал 
маусымның соңына қарай кішкентай ашық қызыл түсті жидектер, 
бірінші жемістері пісе бастайды. Олар, негізінде ашық  жасыл түсті 
жеміс сабағы бар, айрықша шоқтармен қалыптасады.   Өсімдік 
сортына байланысты әр жидектің диаметрі 8–12 миллиметр. Өсімдік 
қара қарақатқа жалпы биологиялық сипаттамаларымен ұқсайды. 
Мысалы, екі бұтаның жапырақтары бір-біріне жалпы  пішіндері 
мен сипаттамалары бойынша ұқсас келеді. Ең басты айырмашылық, 
жидектер түсінің әртүрлілігі. Сонымен қатар қызыл қарақаттың 
ерекшелігі жемістерін тұтас шоқтармен жинау мүмкіндігі және 
шашылуға төзімділігі өте кең тараған, сондықтан қызыл қарақатты 
орманда, өзен, көлдердіңжағалауында жиі  кездестіруге болады.  
Ал саяжайларда қызыл қарақаттың бұталары дуалдың бойында 
орналасқан ландшафты дизайн элементі ретінде ұсынылады. 

Қызыл қарақат кірпияз өсімдік емес. Бірақ сонда да, маусым 
кезінде оған пайдалы бірнеше әрекеттер жасау қажет. Сол кезде 
мол өнімретіндегі тамаша нәтижеге қол жеткізесіздер. 

Қызыл қарақатты топырақтың әртүрлі типтерінде, әсіресе 
жеңіл топырақтарда өсірілген дұрыс. Ол үшін сәл қышқылды немесе 
бейтарап топырақ тиімді. 

Агротехникалық  шаралар ретінде қарақат бұтасын дұрыстап 
қырқып, отыру керек. бұл әрекет үшін оңтайлы уақыт – қоңыр күз 

немесе ерте  көктем. Егде ,ескірген бұталардың өмір сүру мерзімі 
10 жылдан көп емес, осы себепті қартайған және әлсіз бұтақшалары 
кесіледі. Нәтижесінде  жақсы дамыған бірнеше жас және мықты 
өркендер қалуы керек. 

Жастау келген бұтақшаларды қарапайым санитарлық әдіспен 
қырқу керек. Ол қырқудан кейін жақсы дамыған бірнеше өркендер 
ғана қалады. 

Жыл сайын қызыл қарақаттың әр бұтағына 40 грамм хлорлы 
калий, сонымен қатар 100 грамм суперфосфат  берген дұрыс. Ал ерте 
көктем азотты тыңайтқыштарды қолдану тиімді уақыт. Бұтаның 
айналасында арамшөптерді жұлып, торф қоспасы мен көңмен 
топырақты жабындау керек. Қызыл қарақат мезгілімен суаруды 
қажет етеді, әсіресе жас бұта құрғақшылық кезінде. Сонымен 
қатар өсімдіктердің  қалыптасуы мен жидектердің пісуі кезінде де 
тұрақты суарған тиімді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Аяпов К. Ж., Кампитова Г. А., Мажитова Р. С., Жеміс 

шаруашылығы – Алматы, 2005. – 311 бет.
2 Сафина Л. К., Петров Е. П. Аптека на грядке. 2003

ҮШҚАТ ЖЕМІС АҒАШЫН ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ЕРНАЗАР А. 
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЛЬМИШЕВ У. Х.
а.-ш.ғ.д, профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Үшқат тұқыммен, сұлатпа сабақтармен, ағаштанған және жасыл 
қалемшелермен көбейту тәсілін қолданады, айқас тозанданады.

Үшқатқа арналған телімді қара сүрі жер тәсілімен дайындайды. 
Топырақта органикалық заттарды молайту үшін әр гектарға 70–100 т 
 қарашірінді, 50–70 кг/га азот тыңайтқышы, 60-70 кг/га фосфор мен 
калий тыңайтқыштарын енгізеді. Отырғызар алдында топырақты 
жырту қабатының тереңдігіне сақтайды. Екпе көшеттерде 20 см 
тереңдікке тілінген шөнкелерге отырғызады. Отырғызу барысында 
екпе көшеттің тамыр жүйесі топырақ бетінен 3–5 см тереңірек 
орналасқанына көңіл қойылады. Отырғызудың ең жақсы мерзімі 
– қыркүйектің соңы қазанның басы. Отырғызу сұлбасы – 1,5х0,5м  
отырғызылған бұтаны көлдетіп суландырады және жабындайды.
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Отырғызылғаннан кейінгі 3–5 жылдай үшқатты қырқуға 

болмайды. Одан  кейін 2–3 жылда бір рет ерте көктемде санитарлық 
кесу жүргізіледі. Қырқуды және қалыптастыруды негізінен сирету 
түрінде жүргізеді. Тек қартая бастаған үштарын және жасырақ бұтақтың 
тарамдалған ірі бұтақтарын кеседі. Бөрікбастың орта тұсындағы  
өсе бастаған біраз әлсіз өсінді беретін және жеміс салмайтындарын 
кеседі. 15 жастан асқан бұталарда, бұтаның түбіне орналасқан мықты 
жас тарамға дейінгі, бұтаның негізіне жақынын кеседі.

Үшқатты көбейту жолдары негізінен вегетативті әдіспен 
жүргізіледі.

Ең жақсы материалдары тек вегетативті көбейту әдісімен ғана 
алынады: жасыл және кепкен қалемшелер, сұлама бұтақтар арқылы. 
Жақсы нәтиже беретін әдіс жасыл қалемшелерді пайдалану.

Кепкен қалемшелерді пайдалану үшін бір жылдық мықты өскен 
өскіндерді таңдап оны күзде кесіп алып көктемге дейін салқын 
жерде сақтайды. Көктемгі қалемшелерді 20–25 см ұзындықта кеседі. 
Мамырдың басында қалемшелерді қисайта 20х10 см нобаймен 
отырғызады. Бірден суарып, қара көңмен немесе қордамен топырақ 
бетін жабады. Кепкен қалемшелердің 20–30 % өркен береді. Оларды 
2–3 жыл ұстап, тұрақты жеріне отырғызуға болады. 

Тік сұлама бұтақтарын пайдаланғанда, барлық аналық 
бұтақтарды, жас өркендерден басқаларын топырақ бетіне жақын 
етіп қырқады. Түбірде қалған жас өркендерден мықты сабақ 
қалыптасады. 2–3 әдіспен түптеу жұмыстары жүргізіледі. Ең 
алғашқы рет өркендер 15–20 см биіктікке жеткенде, ал 7–10  
тәуліктен соң түптеуді 3 рет жүргізеді, ол кездегі түптену биіктігі       
25–30 см жетеді. Жазғы кезеңде тек қана бірінші жылғы өркендер 
ғана емес, өткен жылғы көктемде қырқылғандары да сабақтанады.

Жатаған (горизонталды) сұлама бұтақтармен көбейту әдісін 
пайдаланған кезде аналық өсімдіктерді ерте көктемде қырқады 
(мықты өркен қалыптасуы үшін). Көктемде бүршік атқан кезден 
бастап, оларды бүтін, топырақпен жабады. Өркендер қалыптасуына 
қарай 2 рет түптеп, суару жұмыстары жүргізіледі. Сұлама 
сабақтарды аналық өсімдіктерден келесі жылы бөліп алып, 1–2 
жылға жақсы дамуы үшін қалдырады.

Үшқат өз жемісін отырғызғаннан кейін 3–4 жылдан бастап бере 
бастайды. Өсімдіктерде айқас тозаңдану болмаса, онда жекелеген 
өсімдіктен өте сирек жеміс жиналады, осы себепті бір учаскеде ең 
кемі 3–4 сорттан болғаны тиімді. Оларды бал арасы, түкті аралармен 
тозаңдандырған тиімді. Жалпы алғанда үшқаттың қоршаған ортаға 

сұранысы жоғары емес. Бірақ дақылдан жақсы өнім алу үшін белгілі 
агротехникалық талаптарды сақтау керек. Дақылды отырғызуға жері 
ашық желсіз жерді таңдаған дұрыс. Топырақ құнарлы, рН көрсеткіші 
бейтарап немесе сәл қышқылды болуы керек. 

Дақыл ылғалды жақсы көреді, сол себепті топырақтың ылғалды 
болуы олардың қосымша өркендер беруіне мүмкіндік береді. Осы 
себепті топырақ құмдауыт болса, онда қосымша топырақ қосады.

Бұтаның түбіне органикалық тыңайтқышты (қорда, торф, 
көң) 3–5 см қалыңдықпен салады. Әрбір шұңқырға 1 шелектен 
органикалық тыңайтқыштан немесе 0,5 ағаш күлін береді. Ағаш 
күлі топырақтың қыщқылдығын реттейді, ауру мен зиянкестерге 
төзімділігін арттырады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Щепетков Н. Г., Ысқақов М. Ә. Жеміс-көкөніс шаруашылығы. 

Алматы, 2011ж. – 45 б.
2 Лукиша В. В.  Жимолость. Москва: Лесн. пром-сть, 1990.− 25 б.

ӨСІМДІК АУРУЛАРЫ ЖӘНЕ ЗИЯНКЕСТЕРІ, 
ОЛАРМЕН КҮРЕСУ ЖОЛДАРЫ

ЕСТАЕВА А.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

НҰРҒАЛАМОВА А. 
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЛЬМИШЕВА Т. У.
 аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Шырғанақ өзінің өнімді 10–12 жылдық кезеңінде көптеген ауру 
мен зиянкестерге шалдығады.

Шырғанақтың ауруларына: қара табан, қара обыр, эндомикоз, 
қотыр жатады.

Эндомикоз аурудың белгілері тамыз айының басында байқалады. 
Шырғанақтың жидектері бос және жұмсақ болады. Жемістерінде 
шырғанаққа тән иіс жоқ. Күресу әдістері: ағаштарды 1 % бордос 
сұйықтығымен немесе 0,4 % хлор қышқылымен өңдеуге болады.

Қара табан ауруына шалдыққан өсімдік тұқым сепкіштің тұқым 
астындағы топырақпен жанасқан жерде жойылады. Сол себепті, 
шырғанақ жерге түсіп, өледі. Осы ауру дамуының алдын алу үшін 
шырғанақ тұқымдарын шымды топыраққа және өзен құмына 
отырғызу қажет.
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Қара обыр ауруына шалдыққанда ағаштың қабығы қарайып, 

жарыла бастайды, ағашы жалаңаштанады. Шырғанақтың көшеттері 
мен қаламшелерінде ауру тамыр мойыны аймағында қара дақтар 
түрінде көрінеді. Аурумен күресу .шін зақымдалған жерлерді мыс 
купоросымен өңдеу және балшық пен сиыр қоспасымен майлау 
ұсынылады.

Қотыр - барлық жерінде байқалады және бұтақтардың кебуіне, 
ал қатты жұқтырған кезде – бүкіл ағаштың кебуіне әкеледі. Күресу 
шаралары: зақымданған бұтақтарды кесу, көктемде бұталарға 3 % 
нитрафенерітіндісі шашады.

Көптеген бақша дақылдары сияқты, шырғанақ зиянкестердің 
шабуылына жиі ұшырайды. Жақсы өнім алу үшін оларды қорғау 
және алдын алу шараларын жүргізу қажет.

Биттер - ашық жасыл, қара немес қоңыр түсті микроскопиялық 
жәндіктер. Жапырақтар және олардың жасушалық шырынымен 
қоректенеді. Зақымдалған вегетативті  мүшелері жабысқақ болады, 
бұралады, сарғаяды. Битке қарсы шаралар – бұталарды шаруашылық 
сабын ерітіндісімен бүрку. Бұдан басқа, әртүрлі инсектицидтер 
қолданылады, мысалы, 10 % карбофос ерітіндісі.

Күйе көбелек. Бұл жылтыр қабыршақтары бар сұр түсті көбелек 
1,8 см-ге дейін). Жұмыртқаларын шырғанақ бұтасының тамырына 
жақын аймаққа салады. Күресу үшін олардың шығуы кезінде 
бұталарды Инта-Вир, ұшқын және басқа препараттармен бүркеді.

Қымыздық оны жиек деп те атайды. Жас дарақтар да, құрттар да 
шырғанақтар мен басқа да өсімдіктердің шырынымен тамақтанады. 
Үлкен мөлшерде елеулі зиян келтіруі мүмкін. Ерте көктемде 
зиянкестен қорғаныш үшін бүрку жүргізіледі. Бұл үшін Фуфанон, 
Кемифос және т.б. препараттарын қолданады.

Сурет 1 – Қара табан

Сурет 2 – Эндомикоз

Сурет 3 –  Қотыр

Сурет 4 – Қара обыр
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Сурет 5 – Биттер

Сурет 6 –  Қымыздық

Сурет 7 – Күйе көбелек

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Т. Трофимов. Облепиха. 1988 жыл.
2 А. Мучкин. Ягодное лукошко. 1982 жыл.

БИОГУМУСТЫ ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ  
ӨСІМДІК ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ

ЖАРҚЫНБЕК М.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

МУСТАФАЕВ Б. А.
а.-ш.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Биогумустың басты артықшылығы – қарашірінді заттардың 
жоғары мөлшері компост пен көңге қарағанда 6-8 есе көп. , Биогумус 
органикалық тыңайтқыштар тобына жатады, оларды қолдану 
мүлдем зиянсыз. Сонымен қатар, оны тыңайтқыш кешендердің кез 
келген басқа түрлерімен (минералды тыңайтқыштар, компост, көң 
және т.б.). ұштастыра пайдалануға болады. Ол жоғары тиімділігі 
мен қарқындылығымен ерекшеленеді. Биогумусты топыраққа 
еңгізу кезіңде өсімдіктің вегетациялық кезенін 1,5–2 аптаға 
азайатыны байқалды. Бұл өнімділікті және жемістердің жетілу  
көрсеткіштерің арттырады.

Бұл қолданылатын биогумус «Павлодарлық». өзіндік 
шашыранқы топырақ массасын құрайтын қара топыраққа ұқсас. 
Оның құрамында көп мөлшерде (құрғақ салмағы 32 % дейін), 
гумин қышқылдары, фульвоқышқылдары мен гуминдер бар. 
Мұның бәрі осы органикалық тыңайтқышқа жоғары агрохимиялық 
және ростостимуляциялаушы қасиеттерді береді.. Барлық қоректік 
заттар теңестірілген үйлесімде және өсімдіктер үшін биоқолжетімді 
қосылыстар түрінде болады. «Павлодарлық» биогумусының 
құрылымы 95–97 %, толық ылғал сыйымдылығы 200–250 мм.

Көріп отырғанымыздай, суреттелген мәліметтердің нәтижелері 
басқа органикалық тыңайтқыштармен салыстырғанда көбірек 
қозғалмалы қоректік заттарға ие, мысалы, калий 9 есе, фосфор 7 есе, 
кальций мен магний 2 есе. Топыраққа енгізген, кезде құрамында 
болатын пайдалы заттар жоғалтылмайды, басқа кол жетпейтін 
формаларға ауыспайды, топырақ ылғалында баяу ериді және 
ұзақ уақыт бойы теңестірілген және толыққанды қоректенуде 
өсімдіктердің тамыр жүйесін қамтамасыз етеді.

https://vk.com/photo317386553_457239946
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Микроорганизмдердің әсерінен топырақта қарашіріндінің 

жиналуы жаңа органикалық зат топырақта газ тәрізді өнімдер 
(көмірқышқыл газы, азот және т.б.), сондай-ақ минералды тұздар 
мен қышқылдар бөлінуімен ыдырайды. Шамамен, органикалық, 
заттардың 70–80 % 1–2 жылда ыдырайды. Қалған 20–30 % 
қарашірінді заттарымен гумицияланады, олар топырақтың барлық 
органикалық бөлігінің 89–90 % құрайды. Жаңа органикалық заттарға 
қарағанда, қарашірінді едәуір баяу ыдырайды, жылдамдығы 
жылына 1–2 %-ды құрайды.

Қарашіріндінің құрамы қалдық түрінің және қайта өндеу 
құртының 12–17 % шегінде ауытқиды. 2013 жылдың деректері 
бойынша агрохимиялық талдаудың қайталанған талдауы,ғ биогумус 
қоректендірудің барлық элементтерімен, гумус пен органикалық 
заттардың жеткілікті мөлшерімен қамтамассыз етілгендігін 
растады. Биогумуста Дарлинг әдісі бойынша анықталған гельминт 
жұмыртқалары және патогенді микрофлорасы, ішек патогенді 
қарапайым цисталары, оның ішінде Salm, ГОСТ бойынша 
анықталған жоқ 30519–97.

Біз қолданатын биогумуста уытты элементтер деңгейі 
қорғасынның, кадмийдің, мышьяктың және сынаптың. рұқсат 
етілген нормаларынан аспаған.

Кесте 1 – «Павлодарлық» биогумусының химиялық құрамы
Ылғалдылығы, % 45–50

Күлділік, % 34–45
Органикалық заттар, % 55–65

Қарашірінді, % 12,00–17,42
Жалпы формалар,%

Азот 0,9–1,5
Фосфор 0,7–1,2
Калий 1,93–2,1

Жылжымалы формалар, мг/кг:
Азот (N-NO3) 81–109
Фосфор (P2O5) 680–720
Калий (K2O) 3200–4800

Кальций, мг-экв /100 г 14–18
Магний, мг-экв /100 г 10–13

Ауыр металдардың үлес салмағы, мг /кг Топырақ үшін ШРК төмен
Патогендік бактериялар (микрофлора) Жоқ

Гельминт жұмыртқалары Жоқ

Ішектің патогенді протозоа кисталары, 
соның ішінде Salm.

Жоқ

Сурет 1 – Биогумус

Жауын құрттары мен микроағзалардың қызметі нәтижесінде 
алынған биогумустың құңды қасиеттерді иелік ететіні белгілі, атап 
айтқанда, оңтайлы микробиологиялық құрам, яғни антогонист 
микрофлора басым болғандықтан патогенді микрофлораны 
ығыстыру күшіе ие,. ылғалдың сыйымдылығы, ылғалдың 
беріктігі,  гидрофильділік, топырақтың механикалық беріктігі, 
өсімдіктердің  бос түбірлерінің болмауы, пайдалы  микрофлора, әр 
түрлі  ферменттер, топырақты  антибиотиктере, өсуге ықпал ететін 
гормондар мен дамуға қатысты дәрумендер орын алады. Сол сияқты  
мынадай қасиеттердің тұрақтылығы ерекшеленеді, реттелетін 
ылғалдылық,..технологиялылық, топырақ үшін залалсыздық, 
олардан алынатын өнімдердің сапасы, сол сияқты басқа да 
химиялық тыңайтқыштармен жақсы сәйкестіктің орын алуы, 
шағын көлемдегі энергетикалық шығындар, тасымалдау, оларды 
топыраққа енгізу. Мелиоративтік және құрылымдық ерекшеліктерге 
сәйкестікте мынадай тыңайтқыштармен тыңайту жалғасын табады, 
өнеркәсіптік өндіріс жағдайында табиғи технологиялар бойынша 
басқа минералды тыңайтқыштармен салыстырғанда бәсекеге 
қабілетті түрлерін қолдану тиімділіктері жүзеге асыру.
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ученых в развитие агропромышленного комплекса Казахстана. 
Материалы Республиканской научной конференции молодых 
ученых, 11−12 декабря, Кайнар, 2012. – С. 120−126.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

ЖОРАБЕК А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АЛЬМИШЕВ У. Х.
д.с/х.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова г. Павлодар

Сахарная свекла – важнейшая техническая культура, 
выращиваемая для получения сахара в Алматинской, Жамбылской 
областях Казахстана. В текущем году планируют высевать эту 
культуру в Павлодарской области. Полевые и заводские отходы ее 
– листья (ботва), жом и патока – представляют огромную ценность 
как отличный корм для сельскохозяйственных животных. Кроме 
того, из жома, содержащего около 40 % рабана и пектиновых 
веществ, можно получать клей для текстильной и полиграфической 
промышленности и студнеобразное вещество для производства 
мармелада, а патоку – использовать в качестве сырья для получения 
спирта, глицерина, пищевых дрожжей, молочной, лимонной и 
глютаминовой кислот, бетаина, сахара и других продуктов.

Сахарная свекла содержит воду, минеральные соли, углеводы, 
жиры, белки, а также множество кислот, коверментов, витаминов, 
пигментов, физиологически активных веществ и т.д. (табл.1). 

Таблица 1 – Химический состав сахарной свеклы 
Вещества Клубочек Семена Лист Корнеплод

Вода 12 10 78–85 70–80
Клетчатка и 

гемицеллюлоза 38 1,5 2 3–5

Углеводы 30 23 18–19 20–22
Сахар следы 2-3 3–5 16–20

Азотистые 
вещества 10 23 2 1–2

Жиры 5 17 следы следы
Зола 5 4 1–3 0,5м0,8

В составе золы входят: калий, кальций, натрий, фосфор, магний, 
железо, бор, марганец, цинк, кремний, натрий, медь, йод, рубидий, 
цезий и другие элементы. Зола околоплодника более богато калием 
и кальцием, семени – фосфором. В околоплоднике клубочка 
содержатся водорастворимые вещества, способные задерживать 
прорастание семян.

В листьях много органических кислот (особенно щавелевой) 
– 7–24 % от сухого вещества.

В корнеплодах – в среднем 17 % сахара и 7,5 % несахаров, из 
них 5 % – нерастворимые (мякоть) и 2,5% - растворимые вещества.

Мякоть содержит 2,4 % пектиновых веществ, 1,2 % – клетчатки, 
1,1% – гемицеллюлозы, 0,1 % – белков, 0,1 % – золы и 0,1 % салоиица.

В состав растворимых несахаров входит: 0,5 % золы, 0,6 – белков, 
0,5 – небелковых азотистых и 0,9 % безазотистых экстрактивных 
веществ; среди растворимых веществ; 0,2 – аминокислот, 0,2 – 
бетаина, 0,5 – органических кислот, 0,2 – сапонина, 0,1 – инвертного 
сахара, 0,1 – аммиака и амидов и др. 

Рисунок 1 – Расположение сахара в корнеплодах 
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В корнеплодах высокосахаристых сортов сахар распределяется 

равномернее, чем в низкосахаристых. У свеклы, выращенной 
при большей влажности почвы, сахар распределяется менее 
равномерно, чем у свеклы, выращенной при недостатке влаги. 
Вес и сахаристость корнеплода повышаются непрерывно  в 
течение всей вегетации. Интенсивно накапливают сахар молодые 
(растущие) клетки и ткани корня. Если почему-либо клетки корня 
отдают свой сахар, сахаристость их не восстанавливается. Поэтому 
для повышения сахаристости свекловичного сырья необходимо 
поддерживать непрерывный рост корнеплодов и приток  к ним 
сахаров. Замедление роста, преждевременное отмирание листьев, 
нарушение дифференциации тканей корня приводят к резкому 
снижению сахаронакопления.

Сахарная свекла – высокопродуктивная культура (табл. 2). 
По количеству сухого вещества. По калорийности продукции, 
получаемых с каждого гектара посева, она превышает все известные 
полевые культуры.

Таблица 2 – Продуктивность гектара посева сахарной свеклы (ц/га)

Урожай 
корней

Сбор 
сахара 
(17 %)

Богва 
(50 %)

Жом 
(80 %)

Меласса 
(4,5 %) Всего Ботва 

(5=1)
Жом 

(100=1)
Меласса 
(100=77)

Получает 
хозяйство 
с учетом 
комби-
кормов

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

17,0
25,5
34,0
42,5
51,0
59,5
68,0
76,5
85,0
93,5
102,0

50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300

80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480

4,50
6,75
9,00
11,25
13,50
15,75
18,00
20,25
22,50
24,75
27,00

19,9
29,8
39,7
49,7
59,6
19,5
79,5
89,4
99,3
109,3
119,2

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

6,4
9,6
12,8
16,0
19,2
22,4
25,6
28,8
32,0
35,2
38,4

3,5
5,2
6,9
8,7
10,4
12,1
13,9
15,6
17,3
19,1
20,8

16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96

Являясь главнейшим источником доходов для свеклосеющих 
хозяйств Казахстана, сахарная свекла и в будущем будет играть 
роль в экономике народного хозяйства.

ЛИТЕРАТУРА
1 Справочник свекловода. М, 1977
2 Лапин А. Г, Усов М. А. Основы агрономии. Л. 1989

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҢА ЖИДЕК – АКТИНИДИЯ  

ҚАЙРОЛЛА А.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЛЬМИШЕВ У. Х.
а.-ш.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Актинидия Қазақстанда кеңінен таралмаса да оған көңіл аударуды 
қажет етеді. Оның жидегі өте дәмді және құрамында С дәрумені 
өте көп. Өз кезінде И. В. Мичурин актинидияны жоғары қысқа 
төзімділігін, жидегінің дәмділігін ескере отырып бірнеше сорттар 
шығарған, олардың ішінде Ананасная және Клара Цеткинді атауға 
болады. Актинидия құрамында: 79,7–90,4 % су; 4,49–9,80 % қант;  
0,78–2,48 % қышқылдар; 0,18–0,95 % қышқылдық заттар және  
1000 мг % С дәрумендері бар. Өзінің құрамындағы С дәрумені 
көрсеткіші бойынша лимон, апельсиннен 10–13 есе және қара 
қарақаттан 2–3 есе артық. Ресейде молынан кездесетін, оның 
ішінде шығысындағы Приморье өлке халқы «қиыр-шығыс жүзімі»  
деп атайды. 

Өсірілу аймақтары. Ғалымдардың тұжырымдауы бойынша 
актинидияны өсіруге Ресейдің қара топырақты аймақтары, Украина, 
төменгі Волга аймағы, Белорустің оңтүстігі, Молдава, Солтүстік 
Кавказ елдері, Қара теңіз жағалауы, Орталық Азия, Қазақстанның 
қара топырақты жерлері, Алтай, Оңтүстік Орал және Ресейдің Қиыр 
Шығыс аймақтарын атауға болады. 

Ботаникасы. Актинидия актинидия туысына (Actinidia Lindi) 
жатады. Бұл топта 30 түр бар, олар негізінен Шығыс Азия елдерінде 
кездеседі. ТМД елдерінде 5 түрі кездеседі, оның 3-і жергілікті болса, 
2-і шет елдікі. Актинидий жартылай бұталы, ірі жапырақты, ақ 
гүлді, көптеген дәнді жидектен тұратын дақыл. Актинидің негізгі 
түрлері төмендегідей.

Актинидия коломикта – амур қарлығаны немесе кишмиш 
деп те аталады (A. Kolomicta Maxim). Оның сабақтары көрші 
ағаш діңгектеріне оратылып  10 м және одан да жоғарыға жетеді. 
Өркендері қызыл-қоңыр, гүлдерінің иісі зор, жемісі ұзынша келген, 
қою-жасыл, қышқыл-тәтті, жұғымды иісі бар, ұзындығы 2–3, ені 
1–1,5 см, салмағы 1,5–4 г. Жұмсақ жемісінің құрамында 7,5 % қант, 
жоғары көлемді С дәрумені бар. Тұқымдары ұсақ, жидектегі саны 
90-ға дейін болады. Бір бұтадан алатын өнім 20 кг. Жиналған жемісті 
жиналған бойында да, өңделген ретінде де тағамға пайдалануға 
болады. Жидегінен өте сапалы изюм немесе кишмиш, өте дәмді 
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тосап, шырындар дайындайды. Мәдени дақыл ретінде Ресейдің 
Еуропалық аймақтарында кездеседі, ал Новосібір облысында 
қардың астында да қыстап шығады. 

Актинидия аргута коломиктаға қарағанда суыққа төзімді.
Актинидия полигама табиғи жағдайда өте сирек кездеседі, осы 

себепті мәдениетке аудару өте сирек кездеседі. Қысқа төзімділігі 
орташа. 

Актинидия острая (A. arguta Planch) – жидегінің дәмі, 
өнімділігі, жемісіндегі тұқым саны және өсу үрдісіне қарай 
актинидия коломиктадан асып түседі, бірақ қысқа төзімділігі 
төмендеу. Табиғатта Ресейдің Қиыр Шығысында, Сахалинде және 
Куриль аралдарында таралған. 

Актинидия жемісті, тұмсықты немесе ащы кишмиш (A. Poligama 
Maxim) – жемісі жаңа жиналған бойында жеуге жарамайды, олар 
«ашытады», олар суыққа ұрынған соң ғана тамаққа пайдалануға 
болады. Жемісінде 350-ге дейін тұқым болады. Ресейдің Қиыр 
Шығысының оңтүстігінде кездеседі. Ғалым А. А. Качаловтың 
зерттеулері бойынша Черновицада қысқа төзімді, Киевте, Санкт-
Петербургта, Эстонияда қыста үсіп кетсе, Мәскеуде жабындымен 
жапқан дұрыс болады деп есептейді. 

Өндірісте пайдаланатын тағы 2 түрі бар – актинидия қытайлық 
(A. Chinensis Planch.) Қытайдан және актинидия чернотыгинковая 
(қара аталықты) (A. melanandra Franch.) Жапония мен Қытайдан 
әкелінген. 

Биологиялық ерекшеліктері. Отырғызылған актинидия өскіні 
алғашқы кезеңде өте нашар дамиды. Келесі жылдары негізгі 
сабақтардан қосалқы, тік келген, жеміс салатын өркендер, ал үшінші 
жылы – жеміс салатын екінші ауқымды өркендер қалыптасады. 
Төртінші жылы бір жылдық өркендер 2–3 м жетеді. Осы себепті 
әрбір 10 даналы қосжарнақты гүлдерге бір қатар аталық гүлдерді 
отырғызады. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Колбасина Э. Сортовые актинидий / Сад и огород, №4, 1997. 

– с.44-46.
2 Скрипченко Н. Актинидия в виде польметты / Приусадебное 

хозяйство, №9, 2005. – с.51.

ҚАРАҚАТТАН МОЛ ӨНІМ АЛУ ЖОЛДАРЫНЫҢ БІРІ  
– ОЛ ЖИДЕК БҰТАСЫН  ТИІСТІ МЕРЗІМДЕ ЖӘНЕ 
КӨЛЕМДЕ ҚОРЕКТЕНДІРУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

КАСКЕНОВ С.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АЛЬМИШЕВ Т. У.
аға оқытушы, ПГУ имени С. Торайгырова г. Павлодар

Тыңайтқышпен қоректендіру және суару    
Қарақатты  отырғызғаннан кейін тыңайтқыштармен 

қоректендіру жұмыстары жүргізіледі. Жас шыбықтарды ерте көктем 
шығысымен және ерте күзде отырғызуға болады. Мұндай жағдайда 
қарақат бүршігі көктемде өте ерте шығатындығын әрдайым есте 
сақтау қажет. Шыбықтарды  күзде отырғызғын кезде олар суық 
түскенге дейін қалыптасып өнуі керек. Бұнан кеш отырғызуға 
болмайды, яғни үсіп кету мүмкіндігі артады. Шыбықтарды 
отырғызғын кезде олардың аралық қашықтығы мынадай болуы 
тиіс: қарақат үшін қатараралықтары 1,5 метрден, өсімдіктердің 
бір-бірінен қашықтығы 1 м, әр гектарға 5000 және одан көп өсімдік 
отырғызылады.

Ивщенко А. А зерттеулері бойынша шыбықтар 30х30 сантиметр 
шұңқырға отырғызылады. Шыбықтар питомниктегіден 5–6 см 
тереңірек отырғызылады (40-45 см). Ағашты терең отырғызылғанда 
оның тамыр жүйелері мейлінше жақсы қалыптасады, мұның өзі 
тамыр жүйелерінің көптен салалы болып өсуіне қолайлы жағдай 
жасайды. Екпе шыбықтарды отырғызысымен суару керек, мұнан соң 
әрбір шыбықшада 2–3 бүршік қалатындай етіп, бұтақтары кесіледі. 
Суарғаннан кейін ағаш төңірегіндегі топыраққа көң шашу керек. [1]

Қатар ішіндегі арамшөптермен қарсы күресу, әсіресе 
жатаған бидайықтарды құртуда, механикалық әдісті қолданудың 
қиындығына байланысты, гербицид қолдану қаже. Бұл үшін 
келесідей гербицидтер қолданылады: симазин-әр гектарына 5–10 кг, 
(плантациядағы арамшөптермен 83–98 пайызын жояды), сондай-ақ 
атразин 8–10 кг, далапон 15–20 кг түріндегі енгізіледі.

Органикалық тыңайтқыштар қарақат плантациясында  
2–3 жылда бір рет беріліп тұрады. Жерді жыртар алдында 
гектарына 60-80 т мөлшерінде енгізіледі, бұл кезде фосфор-калийлі 
тыңайтқыштар әр гектарына 50–120 кг вегетация кезінде 2–3 рет 
үстемелеп қоректендіру керек.
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Өскіндерді ерте көктемде азот тыңайтқышымен үстемелеп 

қоректендірген жөн. Жас көшеттер үшін шамамен 40–50 г мочевина,  
кейіннен 4 жылдан соң мочевинаны 25–40 граммға азайтқан жөн.

Күзде әрбір көшеттің астына 4–6 кг органика (құс саңғырығы  
қарда, көң), 10–20 г күкірт қышқылды  калий және шамамен 50 г 
суперфосфат енгізу керек.

Сұйық үстемелеп қоректендіру жолдары:
Бірінші рет – бүршіктері ашылғанда, гүлдеуі басталғанда.
Екінші қоректендіруді гүлденуден кейін жүргізеді.
Үшінші жемістердің толысуы кезінде (маусым-шілденің басы). 

Осы кезде жеміс беретін бұталадың фосфор мен калийге деген 
тәуелділігі артады. Үстемелеп қоректендіруге кез-келген кешенді 
тыңайтқыштар жарайды.

Өнімді жинап алған соң (шілденің соңы-тамыз) тағы бір үстемелеп 
қоректендіруді жасау керек-бұл келесі жылғы жақсы өнімділіктің 
кепілі бола алады. Бірақ бұл кезеңде азотты тағайтқыштарды алып 
тастау керек(ол өркендердің пісуін кешеуілдетеді) [2].

Мөлшері мен көлемі
Сұйық органикалық заттармен үстемелеп қоректендіру үшін 

құс саңғырығының тұнбасы (1:10 концентрациясында), ірі қара 
немесе көң садырасы (жижа) (1:4) пайдаланылады.

Сұйық минералды қоректендіру үшін қоректендіру үшін 
10 литрлі суға 20 г фосфорлы  және 10 г калийлі және азотты 
тыңайтқыштарды ерітеді.

Сұйық үстемелеп қоректендіру мөлшері – шамамен 10 литрді 
бұталарды суаруда пайдаланады.

Тамырдан тыс үстемелеп қоректендіру және суару 
Сонымен қатар маусым – шілде айларында микроэлементтермен 

тамырдан тыс қоректендірулер жүргізген тиімді. Ол үшін 5 г 
марганцовка, 3 г бор қышқылын, 30–40 г тотияйынды жеке-жеке 
ыдыстарға салып, 10 л суда араластырады. Осы ерітіндімен қарақат 
бұтасын шашыратып (бүркіп) суарады.

Алғашқы үстеп қоректендіру, жидектері жақсы сақталып өсуі 
үшін, қарақат гүлдеп балғаннан кейін, әр гектарына 30 кг-нан, 
ал екінші рет өнімдерді жинап болғаннан кейін, гүлді бүршіктер 
қалыптасар алдында 60 кг әсерлі зат түрінде беріледі.

Қара қарақат топырақтың беткі қабатының борпылдақ болғанын 
ұнатады, осы себепті тұрақты суару қажет. Ылғалдың жетіспеуі 
өркендер  мен сабақтардың нашар дамуына әкеледі және ондай 
жағдайда болашақ жидек тым ұсақ болып келеді және тез шашылады.

Қарақарақат үшін әсіресе маусымның баында суару өте 
маңызды, себебі сол кезеңде бұтаның қалыптасуы және жемістің 
негізгі қаланады. Суаруды маусымның соңы мен шілденің басында 
жалғастыру жидектің толықсу кезеңімен сәйкес келеді. Жалпы 
алғанда ылғал топырақтың тамыр жүйесі орналасқан 35–45 см 
тереңдікке жетуі керек. Жобамен есептегенде әрбір шаршы метрге 
кететін су мөлшері 20–30 л. Суды арнайы қалдырылған қатар 
аралықтар арқылы берген тиімді.

Суы сіңіп болған соң, топырақ бетін қажытады. Егер кезінде 
топырақ бетінде арнайы жабынды(мульча) болса, онда суаруды 
сирегірек жүргізеді.

Республиканың оңтүстік-шығыс облыстарында жас қарақат 
плантацияларында өсіп – өну кезінде 6–8 рет, жеміс салып 
тұрғандары 5–6 рет суарылады. Алғашқы суару сәуірде, екіншісі 
мамырдың басында, үшіншісі мен төртіншісі маусымда, бесіншісі 
шілдеде, алтыншысы тамызда жүргізіледі. Топырақ 50–60 см 
тереңдікке дейін ылғалдану үшін, суару мөлшері әр гектарға 
300–500 м3 аралығында болуы қажет. Өсімдіктің тынығу кезеңіндегі 
суаруда, суару мөлшерін арттырады (әр гектарға 800–100 м3).

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Иващенко А.А. Қазақстанның өсімдіктер әлемі. Алматы 

кітап-2014-15 б.
2 Сафина Л.К., Петров Е.П. Жасыл Аптека.-Алматы: 
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КАКИЕ ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ХОРОШИ 
ДЛЯ АПОРТА В КАЗАХСТАНЕ

ҚОЖАҚАНОВА І.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар
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По данным многих Казахстанских исследователей лучший 
район для произрастания Апорта – Алма-Атинская область, где в 
нижне и среднегорный зоне плоды его достигают высоких качеств, 
совершенно не сравнимых с качеством плодов из других районов 
СНГ и юга Казахстана.
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В южных районах Жамбылской и Туркестанских областей, 

а также Чиликском, Уйгурском, Панфиловском районах Алма-
Атинской области деревья растут хорошо, дают довольно высокие 
урожай, но качество плодов их значительно ниже. Из осенне-зимнего 
сорта в южных районах Апорт превращается в раннеосенний и 
даже в летний (Сарыагачский район Туркестанской области), с 
посредственными вкусовыми качествами плодов. Происходит это 
в результате высокого напряжения летних температур и очень 
большой сухости воздуха. Замечено, что в жарких сухих местах 
Апорт не только снижает вкусовые качества, но и растет хуже, 
плоды его мельчают, «запекаются», резко падает урожайность. 
Если в Алма-Ате плоды Апорта начинают снимать в сентябре, в 
среднегорной зоне – в конце сентября, то на юге – в начале августа, 
а на крайнем юге – в третьей декаде июля. Поэтому Апорта в районе 
Ташкента не представляет интереса, встречается очень мало и 
только на приусадебных участках.

В северных районах Алматинской области развитие деревьев 
хорошее. Плоды его достигают высоких вкусовых качеств, и он 
является здесь основным зимним сортом. Однако отмечено, что 
в более северных условиях лучше растет и плодоносит апорт 
кроваво-красный, а не Апорт Александр. В окрестностях Алма-Аты 
качество Апорта кроваво-красного также значительно выше в садах, 
расположенных в горах.

Апорт весьма требователен к условиям произрастания. Даже 
в Алма-Атинской области поведение его различно в зависимости 
от высотных зон.

В равнинно-степной зоне до высоты 750 метров над уровнем 
моря, как и в большинстве районов Жамбылской и Туркестанской 
областей, Апорт удается хуже, чем в предгорьях. Деревья развиваются 
быстро (к 10 годам они достигают высоты 6,5 метра, диаметра 
кроны – 5,2 метра), рано вступают в плодоношение (на 5 год после 
посадки деревьев в сад), быстро наращивают урожайность – в 
возрасте 8 лет она составляет 150–160 центров с гектара, но по сроку 
созревания плодов становятся раннеосенним сортом. Снимают плоды  
18–22 августа – на месяц раньше, чем в горных зонах. Это объясняется 
большим тепловым напряжением. Так Г. Г. Белобородова установила, 
что здесь за период активной вегетации запасы тепла составляют 
3500–37000, продолжительность периода со среднесуточными 
температурами выше 200 – более 2,5 месяца. В июле максимальная 
температура в полуденные часы достигает 36–370.

Плоды в этой зоне отличаются слабой окраской и малой 
лежкостью. И так лето жаркое, зима более суровая, чем в других 
зонах Алма-Атинской области, абсолютный минимум в суровые 
зимы – минус 480, то Апорт часто сильно подмерзает. А в суровые 
зимы гибнет. Равнинно-степная зона мало подходит для культуры 
этого сорта.

В предгорной зоне (высота над уровнем моря от 750 до 
850–900 метров) апорт хорошо растет. К 12-14 годам деревья 
достигают больших размеров, на 6 год после посадки в сад начинают 
плодоносить (это несколько позднее, чем в равнинно-степной зоне). 
Плоды созревают во второй половине августа или первый числах 
сентября. В период полного плодоношения урожаи высокие –  
250 центнеров с гектара и больше. Но плоды менее окрашены и 
хранятся хуже, чем горных зонах. Сумма эффективных температура 
3100–35000, что еще жарковато для Апорта. Хотя деревья здесь 
лучше облиствены и имеют хороший прирост, но тем не менее 
отмечается ускоренное прохождение периодов большого цикла 
жизни. Правда, в зимний период они повреждаются меньше, но в 
суровые зимы все-таки значительно (и даже гибнут), причем сильнее- 
на почвах с близким залеганием галечника. Нижнегорная зона – в 
пределах высот от 850–900 до 1100–1200 метров над уровнем моря 
– включает основные орошаемые площади садов Каскеленского, 
Талгарского, Енбекшиказахского и частично Чилиского районов. 
Запасы тепла за период активной вегетации – 2900–32000 , осадков 
выпадает 632 миллиметра в год, садоводство орошаемое. Деревья 
здесь растут медленнее, чем в нижерасположенных зонах: к 10 годам 
достигают высоты 4,4 метра, а диаметра кроны – 4 метров. Здесь 
самая лучшая облиственность деревьев по данным А. П. Драгавцев: 
если в равнинно-степной зоне на 1 м3 объема кроны приходится 
176,8 дм2 площади листьев, то в нижнегорной зоне – 337 дм2.

ЛИТЕРАТУРА
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«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

289288

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы МАЙБҰРШАҚТЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕГІСТІКТІ    
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АБЕУОВ С. К.
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Майбұршақ – әлемдік егіншіліктің көне дақылы, 6000 жыл 
бұрын белгілі болған дақыл. Бұл дақылдың шығу тегінің бірнеше 
орталықтары бар, бірқатар зерттеушілер (Енкен В. Б., 1959;  
Лещенко А. К., 1948, 1962) майбұршақтың шығу тегінің алғашқы 
геоорталығы ретінде Солтүстік-Шығыс Қытайды, Шығыс 
Қытайдың орталық және оңтүстік бөліктерін есептеген. Мұнда, 
яғни Ляохе және Сунгара өзендерінің бассейндеріндегі 100–200 км  
жіңішке жолақта, өте ертеде майбұршақ дақылы пайда болған. 

Қытайда ол 6–7 мың жыл бұрын дақыл болып енгізілген. Оны 
ежелден Жапонияда, Үндістанда, Индонезияда, Вьетнамда, Корея 
түбегінде және Азияның басқа аудандарында өсіреді. Майбұршақ 
Қытайдан Қиыр Шығысқа біздің эрамызға дейін 3 мың жыл бұрын 
енген, мұнда жергілікті халық оны Амур, Уссуридың жағасына 
өсірген. Көнелігі бойынша ол күрішпен тең түседі. Біздің эрамызға 
дейін 2838 жылы Шен – Нун трактатында майбұршақтан әртүрлі 
азық өнімдерін дайындаудың принциптері көрсетілген, олар тіпті 
біздің заманымызға дейін өзгерместен жеткен – майбұршақ майы, 
майбұршақ ұны, майбұршақ сүті, майбұршақ ірімшігі, майбұршақ 
тұздығы, сонымен қатар майбұршақ қосып жасайтын ыстық және 
салқын тағамдар.

XVIII ғасырда майбұршақ Еуропаға әкелінген, ал XIX 
ғасырдың басында оны алғаш рет Солтүстік Америкада еге бастады. 
Ресейдің Еуропалық бөлігіне майбұршақты XIX ғасырдың аяғында 
өсіре бастады, алайда климаттық жағдайға бейімделген сорттадың 
болмауы, оның таралуын тежеді.

В. Б. Енкен майбұршақ формаларының көп әртүрлілігін 
Жапонияда, Кореяда, АҚШ-та байқайды және оларды форма 
түзілудің екінші орталығы деп есептеді. Н. И. Корсаков шығыс 
Африканың және Австралияның флорасын зерттей келіп, бұл 
елдердегі майбұршақтың түрлік алуандығын және майбұршақ 
белгілерінің тұқымқуалаушылық өзгергіштігін байқаған.

Қазіргі күні майбұршақты барлық континентте 60-тан аса елде 
өсіреді. Майбұршақ егістігінің жартысынан көбі және 60 % жоғары 

әлемдік астық өндірісі АҚШ-қа тиесілі. Бұл дақылдың айтарлықтай 
ауданы Қытайда (14 млн. га жоғары), Бразилияда (7,5 млн. га), 
сонымен қатар Оңтүстік Америка елдерінде, Канада, Австралия, 
Батыс Еуропада кездеседі. КСРО-да майбұршақ 1 млн. га жуық жерді 
алып жатқан. Оның егістігі негізінен Қиыр Шығысқа шоғырланған, 
азғантай ауданы Солтүстік Кавказда, Украинада, Еділдің 
жағасында, Молдавияда, Қазақстанда, Алтайда, Күнгей Кавказда 
орналасқан. Майбұршақ егістігі Украинада, Солтүстік Кавказда, 
Молдавияда, Ресейде ұлғайып келеді. Елдің еуропалық бөлігінің 
суармалжерлерінде, Орта Азияда және Қазақстанда майбұршақтың 
егістік аудандарын кеңейту жобаланған. Майбұршақ ақуыздың 
әлемдік өндірісінде басты дәндібұршақты дақыл Болып табылады. 
Тұқымында жоғары сапалы ақуыздың және майдың болуының, 
өндірістегі үнемділігінің және аз энергия сыйымдылығының, азық 
– түліктік, жемшөптік, техникалық және медициналық мақсаттарда 
пайдаланылуының әмбебаптығының арқасында бұл дақыл аймақтық 
және ұлттық азық-түлік бағдарламаларында айтарлықтай үлестік 
салмаққа ие. әлемдік тәжірибеде майбұршақ астығы негізінен май 
алу үшін, ал күнжарасы және жомы – жемшөптік мақсатта құрама 
жемге бағалы ақуызды қоспа ретінде пайдаланылады. Майдан басқа, 
майбұршақтан алынатын негізгі азықтық өнімдерге жататындары: 
майбұршақ сүті, тофу, окара, текстурирленген майбұршақ ақуызы, 
майбұршақ изоляттары және басқалары. Азық-түлік өнеркәсібінде 
нан – тоқаш, жармалық және кондитерлік өнімдерін дайындау үшін 
майы алынған майбұршақ ұны кеңінен қолданылады.

Майбұршақ қорытылатын протеин болады, сәйкесінше 1 кг 
майбұршақ ұны – 1,20 және 3,75, күнжарасы – 1,21 және 420, жемі – 
1,19 және 410, жасыл массасы – 0,21 және 35, пішені – 0,51 және 140, 
сабаны – 0,38 және 48, жүгері – майбұршақ сүрлемі – 0,15 және 22.

Майбұршақ тұқымының құрамы протеин мен майдың 
үйлесімімен ғана ерекшеленбейді, онда сонымен қатар биологиялық 
белсенді заттар кездеседі фосфотидтер (2,5 %), витаминдердің 
кешені, минералды жеңіл сіңетін тұздар (Са, К, Мg, Р). Биологиялық 
белсенді заттардың осындай бай қоры майбұршақты әртүрлі мақсатта 
кеңінен және әмбебеп пайдалануға мүмкіндік береді. Майбұршақ 
өнімдерінің диеталық мәні зор. Етпен салыстырғанда майбұршақта 
жүрек ауруларына, ісікке және остеопорозға әкелетін холестерин 
және қаныққан майлы қышқылдар кездеспейді. Майбұршақ 
қандағы холестериннің деңгейін төмендетеді, диабет кезінде 
ондағы глюкозаның құрамын оңтайландырады, сүйектің қатаюына 
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септігін тигізеді, жүректің және қан тамырлары ауруларының 
дамуының алдын алады, бүйректе және бауырда тастың түзілу 
қаупін төмендетеді. Майбұршақта өте сирек кездесетін майлы 
қышқыл омега 3 бар, ол жаңа туған сәбилердің миының дамуына 
қажет, жүрек және обыр ауруларының қаупін сейілтеді. Онда обыр 
ісіктерінің дамуына қарсы және оны тоқтататын антиканцерогенді 
заттар көп.

Майбұршақ жан-жақты қолданылуымен қатар, қалдық 
қалдырмайды, яғни 100 % қолданылады. Мал азығына майбұршақтың 
күнжарасын, жомын, ұнын, астық қалдығын, жасыл массасын, 
шөптік ұнын, шөбін, сүрлемін және сабанын пайдаланады. 
Майбұршақ күнжарасы және жомы – құрама жемнің сапасын 
жақсартатын маңызды ингредиенттер (5–15 % көлемде қосқан 
кезде). Майбұршақтың жасыл массасын малды азықтандыру 
үшін және сүрлем, пішен, шөптік ұн, түйіршіктер дайындау үшін 
пайдаланады. Майбұршақ сабанының 1 ц құрамында 3 % ақуыз 
және 30 азықтық бірлік бар. Одан жемдік ұн, түйіршік немесе аралас 
сүрлем (қант қызылшасының сабағымен немесе жүгерінің жасыл 
массасымен) жасауға болады. Майбұршақты сүрлемге өсірген 
кезде, басқа өсімдіктерге қарағанда, жүгерімен жақсы үйлеседі, 
өйткені бұл дақылдардың жасыл массасының максималды өнімі 
бір уақытта тамыздың соңы – қыркүйекте қалыптасады, және олар 
жақсы биологиялық сәйкестілігімен ерекшеленеді.

Майбұршақ азығын малдың және құстың рационына қосу өнім 
бірлігіне кететін шығынды төмендетуге мүмкіндік береді және еттің, 
сүттің, жүннің өнімділігін және сапасын жақсартады. Майбұршақты 
өсіру маңызды агротехникалық мәнге ие. Түйнек бактерияларымен 
селбесе отырып, ол ауадан азотты сіңіріп, оны топыраққа өткізеді 
және жиын – теріннен кейін тамыр және шабындық қалдықтармен 
топырақта қалдырады. Бұған қоса, майбұршақ дақылы табиғи азот 
түзуші бактериялардың көбеюіне септігін тигізеді, топырақтың 
су – физикалық қасиетін жақсартады. Оңтайлы ылғалдылық 
жағдайында нитрагинмен (ризоторфин) инокуляциялаған кезде ол 
топырақта айтарлықтай мөлшерде (40–60 кг/га) азот жинақтайды 
және көптеген ауыл шаруашылығы дақылдары үшін жақсы алғы 
егіс болып табылады. Тамырының белсенді сіңіргіш қабілетіне ие 
бола отырып, майбұршақ дәнді дақылдар үшін қол жетіңкіремейтін 
және қиын еритін минералды қосылыстарды жыртылған қабаттан 
ғана емес, тереңірек қабаттардан да ала алады. Майбұршақ 
жасыл тыңайтқыш ретінде де жақсы пайдаланылады. Шетелдік 

тәжірибелердің талдауы көрсеткендей майбұршақтың өндірісі 
ақуызды – майлы өнімдерге деген қажеттілікпен тепе – тең 
ұлғайып келеді. Майбұршақ өндірісін жетілдіру түрлі топырақ – 
климаттық аумақтардың биоклиматтық әлеуетін толық пайдалану 
есебінен туындауы керек. В. И. Чернышовтың диссертациялық 
зерттеулері көрсеткендей, жетілдірілген агротехнологияларды 
қолданған кезде майбұршақтан 2,5–3,0 т/га майлы тұқым алынады 
және ол инвестиция үшін қызықтыратын нысан бола алады. 
Майбұршақты ұзағынан өсіру оны өсіріп – баптаудың агротт 
әсілдерін жете меңгеруге мүмкіндік берсе, егіншілердің және халық 
селекционерлерінің көп еңбегі бұл өсімдікті механикаландырылған 
өсірудің барлық технологиялық процестеріне бейімделген дақылға 
айналдырды. 

Майбұршақ – аса бейімделгіш, мәңгілік тоң аймағынан   
КСРО-ның Қиыр Шығысында, Швеция және Канадада) тропикалық 
ендікке дейін созылып жатқан, ареалы кең өсімдік. Майбұршақ 
муссонды, ылғалы және күн сәулесі мол климатта өсірілген. 
Майбұршақтың таңғажайып қасиеттерінің бірі – оның биологиялық 
әлеуеті өте жоғары. Азияда майбұршақ гектарына 7 центнер бұршақ 
берсе, АҚШ-та – орта есеппен 12–15, ал Ресейдің еуропалық бөлігінің 
озат шаруашылықтарында – 20–24 центнер береді. Майбұршақты 
молынан суарған жағдайда ол гектарына 37 центнерге дейін бұршақ 
және 300–325 центнер жасыл масса бере алады, мысалға Херсон 
тәжірибе станциясында мұндай жағдай байқалған.

Майбұршақ өсіру шаруашылығын әртүрлі экологиялық 
аймақтарда ұлғайтудың мәні зор. Әрбір аймақ үшін өзінің тұқымы, 
өзіндік айрықша сорты болуы керек. Әйтпесе қандай да бір аймақ 
үшін «бөтен» сорт тұқымы өнімділігінің төмендігімен сипатталады. 
Соңғы 20 жылда әлемде майбұршақ астығының өндірісі 2,16 есеге 
өсті,егіс ауданы 1,6 есеге және өнімділігі – 1,35 есеге ұлғайды. 
Бұл дақылға деген үлкен қызығушылық АҚШ- та, Бразилияда, 
Аргентинада, Қытайда және Үндістанда артуда, мұнда 90 % 
жуық майбұршақ егістігі шоғырланған. Сарапшылардың мәліметі 
бойынша ТМД-да майбұршақтың үлкен өндірісі Ресей және 
Украинаға тиесілі.Соңғы уақытта нарықтық экономикаға көшуге 
байланысты Қазақстан Республикасын азық – түлік қауіпсіздігімен 
қамтамасыз ету мақсатында ауыл шаруашылығы өндірісінде айқын 
өзгерістер жүрді.

Негізгі мақсат болып өз елімізде өндіруге болатын тауарлардың 
импортын шектеу болып отыр. Бұл өз кезегінде жаңа өндірістердің 
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құрылуына және жаңа жұмыс орындарының ашылуына жағдай 
жасайды. Ет консервілері, макарон Қазақстанда және ТМД 
елдерінде майбұршақ өнімдері азық – түлік өнеркәсібінің әртүрлі 
салаларында кеңінен қолданылады. Көбінесе сүт өнімдерін 
шығаратын салада сары май, ірімшік, сүт, кілегей және басқа 
өнімдердің өндірісінде пайдаланылады. Ет – консерві саласында 
ақуызды – майлы толтырғыш ретінде пайдаланылады. Қазақстандық 
азық – түлік өнеркәсібі үшін барлық майбұршақ өнімдері 
импортталады. Майбұршақ изоляттарын, текстураттарын және 
басқа өнімдерін тұтыну аз бірақ тұрқаты түрде өсуі байқалады. 
Майбұршақ күнжарасы Қазақстанда құстардың және өнеркісіптік 
бордақылауда тұрған малдардың азықтық рационының негізі 
ретінде пайдаланылады. Тұтынудың жылдық көлемі 75 мың тоннаға 
жуық, құс шаруашылығының, мал шаруашылығының, азық – түлік 
және өңдеуші өнеркәсіптердің дамуына байланысты өсу қарқыны 
байқалады. Қазақстанда тұқымдық материал, майбұршақтың 
элиталы сорттары, майбұршақты өсірудің және одан өнім өндірудің 
әзірленген технологиялары бар. 

Қазіргі уақытта елімізде дақылдардың ұлттық генқорын құру 
бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Осыған байланысты 
Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ азықтық, майлы 
және дәнді – бұршақты бөлімінде 2001 жылдан бастап қазіргі күнге 
дейін майбұршақтың генқорын жинау, зерделеу, бөлу, құжаттау және 
сақтау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір майбұршақтың 
530 сортүлгілері Қазақстан, Ресей, АҚШ, Украина, Белорусия, 
Сербия, Франция, Канада, Швеция, Болгария, Румыния, Молдавия, 
Польша, Венгрия, Қырғызстан, Өзбекстан елдерінен жинақталды. 
Британ ғалымдарының пайымдауынша, Украина, Польша және 
Аргентина елдері сияқты Қазақстанның әлеуеті жақын болашақта 
әлемдік азық-түлік дағдарысы мәселесін шеше алатын басты 
мемлекеттердің бірі бола алады. Соңғы уақытта әлемдік нарықта 
ұннан және дәнді-дақылдардан жасалған дайын өнімдерге сұраныс 
өсіп отыр. Сондықтан, еліміздің ауылшаруашылығы тауарларының 
өндірушілері осы мүмкіндіктерді тиімді пайдаланулары қажет.

Өсімдік шаруашылығын әртараптандыру – саналы таңдау. 
Және әрбір шаруашылықта аймақтың топырақ – климаттық 
жағдайын және мал шаруашылығының қажеттілігін, азық – 
түлікке деген сұранысты ескере отырып өсірілетін дақылдардың 
жиынын көбейту керек. «Алқаптарды әртараптандырып, өңдеу 
саласын өркендету– ауыл шаруашылығын дамытудың бірден-бір 

жолы» – деп, Қостанай облысына сапарында берген сұхбатында 
ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, қазір біз дәнді дақылдардың 
бір түрін өсірумен өзімізді күтпеген шығындардан сақтандыра 
алмайтынымызды түсінуіміз керектігін атап көрсеткен. Қазақстанда 
өсімдік шаруашылығын әртараптандыру үшін перспективті 
дақыл болып майбұршақ табылады. Соңғы он жылдықта әлемдік 
егіншілікте майбұршақ өндірісі қатты ұлғайды. Майбұршақ барлық 
дәнді бұршақты дақылдардың арасында құрамында адамның және 
жануарлардың қалыпты тіршілігі үшінқажетті қоректік заттардың 
болуымен ерекшеленеді, сондықтан оған әлемдік тәжірибеде ақуыз 
мәселесін шешуде үлкен мән беріледі. Қазақстанның солтүстігінде 
(ылғалдану деңгейі 300 мм кем емес агроэкологиялық аумақтар) 
егіншілікті қарқындату үшін майбұршақты басқада дәнді бұршақты 
дақылдармен қатар (асбұршақ, ноқат) ауыспалы егісте пайдалануға 
болады, бұл парлы егістен толықтай бас тартуға, ауыспалы егістің 
өнімділігін ұлғайтуға септігін тигізеді.
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КОЛДАШОВА И. А.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ЕРМАКОВА О. А.
магистр, ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Агропромышленный комплекс Казахстана играет важную 
роль в экономике государства. Развитие сельского хозяйства 
обеспечивает стойкое продвижение государства и повышение 
уровня жизни большей части населения страны. На сегодняшний 
день одна из основных задач сельского хозяйства это увеличение 
производства именно качественного зерна, наиболее питательного 
и ценного в технологическом отношении, поэтому в последние 
годы в Казахстане предпринимаются  большие усилия для 
повышения качество зерна пшеницы, в том числе и для достижения 
безопасности питания. Разрабатываются экономически выгодные и 
экологически безопасные технологии. Для получения качественного 
зерна способствуют не только природно-климатические условия и 
высокая агротехника, где сосредоточено его возделывание, но и 
правильный выбор сортов с высокими мукомольно-хлебопекарными 
качествами, а так же устойчивых к полеганию, вредителям, 
болезням и сорнякам. Экономическую эффективность хозяйства в 
значительной степени определяет качество зерна [1].

Огромное значение для получения высоких качественных 
урожаев и их стабильности по годам, имеет подбор сортов и их 
правильное использование, что подразумевает рациональное 
сочетание их в хозяйстве, выбор оптимальных сроков сева. 
Засушливость климата Павлодарской области обуславливает 
необходимость возделывания нескольких сортов, так как  
универсальных сортов, одинаково пригодных для всех фонов и 
условий не существует [2].

ТОО «Победа» находится в Щербактинском районе 
Павлодарской области и является крупным сельхозпроизводителем, 
основным направлением деятельности ТОО является производство 
зерновых культур. Засевает порядка 50 тысяч гектаров, снабжая 
Павлодарскую и другие области хлебом.

Одним из основных показателей, характеризующих 
хлебопекарные свойства муки, является количество и качество 

клейковины. Клейковина – азотистое или белковое вещество 
хлебных зерен, нерастворимое в воде, она сообщает муке 
способность превращаться в тягучее тесто и ее качествами 
определяется достоинство муки. Клейковина способна связывать 
многие питательные вещества и минеральные элементы, тем самым 
помогая пищеварению. Чем больше в муке клейковины и чем лучше 
ее качество, тем выше хлебопекарные свойства муки [3].

Важным показателем при определении класса пшеницы является 
содержание количества клейковины. Содержание клейковины до 18 % 
относится к пшенице 5 класса, 18–23 % относится к 4 классу, 23–25 % 
к 3 классу, 25–28 % ко 2 классу, 28–32 % клейковины соответствуют 
пшенице 1 класса, от 32 % содержания клейковины это высший класс.

Целью исследования является определение качественных 
показателей зерна яровой пшеницы различных сортов, 
возделываемых в условиях ТОО «Победа» и выявление более 
продуктивного сорта. 

Исследуемыми сортами стали: Северянка, Омская 36, 
Павлодарская Юбилейная.

Омская 36 – высокоурожайный, обладает высокой 
засухоустойчивостью и жаростойкостью, обладает устойчивостью 
к болезням, полеганию и осыпанию. Среднеранний сорт, 
вегетационный период 75–86 дней, высота растения 102–105 см [7].

Северянка – отличается засухоустойчивостью, устойчивостью 
к полеганию, осыпанию. Среднеспелый, вегетационный период 
80–90 дней.

Павлодарская Юбилейная - Среднеспелый сорт, Вегетационный 
период 78–82 дня. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. 

Лабораторные исследования сортов пшеницы возделываемой в 
ТОО «Победа» проводились на базе научно-практического центра 
экспертизы и сертификации ТОО «Иртыш-Стандарт»

Оптимальной для производства хлеба и хлебобулочных изделий 
является мука с клейковиной хорошей по качеству. Хлебобулочные 
изделия из такой муки получаются хорошего объема, с равномерной 
и тонкостенной пористостью.

Слабая клейковина обладает плохой эластичностью. Тесто 
из такой муки быстро поднимается, а затем опадает и уже не 
восстанавливает свой первоначальный объем. Изделия получаются 
низкого объема, расплывчатой формы, с плохой пористостью. 
Муку со слабой клейковиной используют для производства мучных 
кондитерских изделий.
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Чрезмерно крепкая клейковина обладает невысокой 

эластичностью, с трудом растягивается, а при растяжении быстро 
разрывается. Изделия из муки с крепкой клейковиной получаются 
пониженного объема с грубой пористостью и крошливым мякишем. 
Однако мука с крепкой клейковиной может использоваться при 
производстве бараночных изделий [4].

Лабораторные исследования показывают, что при значении 
параметра 80 и более единиц, клейковина считается слабой. Она не 
подходит для изготовления хлеба, так как требует дополнительных 
манипуляций и добавления пищевых добавок. Масса демонстрирует 
плохую эластичность и гибкость, сильно растягивается и не 
восстанавливает изначальную форму. Выпекаемый хлеб не будет 
удерживать форму. Но такой состав показывает хорошие результаты 
при приготовлении мучных изделий. Значение ниже 45 единиц 
характеризует состав как крепкий. Вещество отличается упругостью 
среднего уровня, легко разрывается при растяжении. Вырабатываемый 
во время брожения углекислый газ не создает пористость хорошего 
уровня, что негативно влияет на объем и мякиш готового продукта. 
Такая мука используется для приготовления сушек. Показатели 
оптимальной клейковины в устройстве ИДК варьируют в диапазоне 
от 50 до 75 единиц. Такая масса имеет достаточную эластичность, 
растягивается и сохраняет форму, обеспечивает хорошую пористость. 
Это оптимальный вариант для выпечки хлеба. Значения ИДК ниже 
30 демонстрируют состав неудовлетворительного качества. Он не 
подходит для изготовления хлебобулочных изделий [5].

Одним из ведущих показателей качества зерна влияющих на  
количество и качество клейковины, является натура зерна. Натура – 
масса определенного объема зерна, выраженная в граммах. Например, 
масса 1 л зерна. Для пшеницы она колеблется в следующих пределах: 
700–840 г/л. Величина натуры зерна зависит от ряда факторов. 
Важно отметить, что на нее, во-первых, влияет само зерно основной 
культуры, которое различно по форме, размерам, выполненности 
и т. п. А во-вторых, нельзя забывать, что при определении натуры 
зерна мы имеем дело с зерновой массой. Величина натуры также 
зависит от плотности укладки зерна, или скважистости зерновой 
массы. Чем больше плотность укладки, тем и выше натура зерна. В 
свою очередь на плотность укладки зерна влияют форма и размеры 
зерна, состояние поверхности зерна, влажность, засоренность, 
выполненность, выравненность, масса 1000 зерен, плотность зерна, 
химический состав зерна, пленчатость, крупность [6]. 

Нами выполнен анализ качества пшеницы урожая 2019 года по 
основным общепринятым показателям: натура, влажность, сорная 
примесь, зерновая примесь, клейковина, зараженность вредителями. 
В таблице 1 показаны результаты лабораторных экспериментов. 

Таблица 1 – Результаты испытаний.
Наименование 

показателей Омская 36 Северянка Павлодарская 
Юбилейная

Влажность, % 13,8 14,0 13,9
Сорная примесь, %

– проход 1мм
– органическая

– трудноотделимые
– семена всех 
дикорастущих 

растений

1,4
0,10
0,30
0,60
0,40

1,1
0,10
0,30
0,40
0,30

1,3
0,10
0,30
0,50
0,40

Зерновая примесь, %
– битые

– щуплые
– зеленые

– проросшие
– морозобойные
– поврежденные 

вредителями
–другая зерновая 

культура

4,2
2,50
0,20
0,30
0,50
0,20
0,50
0,00

4,2
2,60
0,20
0,20
0,60
0,20
0,40
0,00

4,3
2,70
0,10
0,20
0,60
0,10
0,60
0,00

Массовая доля 
клейковины, %

Качество клейковины, 
группа

23,5
85, вторая

25,0
80, вторая

24,3
85, вторая

Натура, г/л 770 790 780
Зараженность 
вредителями

Не 
обнаружено

Не 
обнаружено Не обнаружено

Исходя из результатов испытаний, можно сказать, что все 3 
сорта имеют показатели в пределах нормы. Сорт Северянка по 
показателю клейковины превзошел другие сорта, и его можно 
отнести к пшенице 2 класса, сорта Омская 36 и Павлодарская 
Юбилейная относятся к 3 классу. Можно сделать вывод, что самым 
продуктивным и экономически выгодным сортом, возделываемым 
в условиях ТОО «Победа» в 2019 году стал сорт Северянка.
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Жылыжайдың артықшылығы-қызанақтарды жыл бойы өсіруге 
болады, сонымен қатар мұндай өсімдіктер бай өнім береді, өйткені 
олар температураның күрт өзгеруіне, аязға, сондай-ақ шөгуге 
ұшырамайды. Алайда, тек дұрыс жасалған және жабдықталған 
жылыжайда қызанақты өсіру үшін қолайлы жағдай жасауға болады.

Жылыжайды салу үшін түрлі материалдарды таңдауға болады, 
атап айтқанда: шыны, пленка немесе поликарбонат. Сонымен 
қатар, барлық осындай материалдардың өз артықшылықтары мен 
кемшіліктері бар екенін ескеру қажет. Жылыжайдың қаңқасы 
үшін алюминийді таңдау ұсынылады, себебі ол оңай және жоғары 
төзімділігімен ерекшеленеді.

Қызанақты жыл бойы өсіру үшін жылыжайды газ, бу, электр 
немесе ауа арұылы жылыту жүйесімен жабдықтау қажет. Ең үнемді 
нұсқа-пешпен жылыту, тек отын жағатын қазандықты орнату керек. 
Газ жылыту жүйесін орнату кезінде жылыжайды жүйелі түрде желдету 
қажет ал, электр жылыту орнату ең қымбат нұсқа болып табылады.

Жылыжайлар үшін орын таңдау кезінде қызанақ қалыпты өсу 
үшін көп жарық қажет екенін ескеру қажет. Егер жарықтандыру аз 
болса, бұталарды көлеңкеде болмау үшін бір-бірінен айтарлықтай 

қашықтықта отырғызу керек. Бұл дегеніміз, сіз бұталардың аз 
мөлшерін өсіресіз немесе сізге өте үлкен жылыжай жасау керек.

Қызанақты суаруға қатысты-тәжірибелі бақташылар 
тамшылатып суару  жүйесін пайдалануды ұсынады. таңертең ғана 
суару керек, кешке дейін артық ылғал буға айналады.Жемістер 
байланған сәтке дейін суару орташа болуы тиіс, бірақ жоғарғы 
қабат үнемі ылғалды болуы тиіс.

Жылыжайда жақсы желдету туралы ұмытпаңыз. Ол үшін 
бірнеше желдеткіш жасау ұсынылады. Желдету ауа іркілісін 
болдырмауға ғана емес, сонымен қатар өсімдіктердің тозаңдануын 
едәуір жақсартуға мүмкіндік береді. Көбінесе мұндай форточкаларды 
жылыжайдың жоғарғы және төменгі бөлігінде жасау ұсынылады.

Қызанақ өсіру үшін көшет әдісі қолданылады. Мұндай 
көшеттер, ол үшін, сондай-ақ бөлме жағдайында өсіруге болады. 
Тұқымдарды көшетке себу ақпан айының бірінші күнінен 
бастап соңғы наурызға дейін жүргізіледі. Ерте пісетін сорттар 
наурыз айының соңында, орташа пісетін сорттар наурыз бойы, 
ал кеш пісетін сорттар ақпан айында себіледі. Себуге кіріспес 
бұрын тұқымдарды өңдеуді жүргізу керек. Егер сатып алынған 
тұқымдар уланса (қанық түсі бар), онда оларды субстратқа 
отырғызуға дайынсыз болады. Барлық қалған тұқымдар егіс 
алдындағы дайындықты қажет етеді. Ол үшін оларды үш сағат 
бойы Фитоспорин-М ерітіндісіне салады, содан кейін оларды мата 
қапшықтарына себеді және өсуін ынталандыратын препараттың 
ерітіндісіне (литр суға натрий гуматы ұнтағының кішкене 
қасығының ¼ бөлігі) тағы үш сағатқа салады.

Алғашқы 7 күнде ауа температурасы күндіз 16-дан 18 градусқа 
дейін, түнде 13-тен 15 градусқа дейін болуы керек. Апта өткен соң 
температураны күндізгі уақытта 18-ден 20-ға дейін және түнгі 
уақытта 15–16 градусқа дейін ұлғайту қажет. 2 немесе 3 жақырақ  
пайда болмайынша осы температураны  ұстап тұру керек.

Көшеттерді жылыжайға отырғызғаннан кейін, олардың биіктігі 
25-тен 35 сантиметрге дейін, ал сабақтарында 8–12 дамыған 
жапырақ пластиналарымен 1–2 қалыптасқан гүл шоғыры болады. 
Отырғызу үшін 50 күнге толған көшет жақсы.

Ауруларға төзімділігі. Қалыпты даму үшін қызанақтар 60–70 % 
шегінде ауаның ылғалдылығын талап етеді. Жеміс пісе бастағанда, 
сәл жоғары – 75–85 %. Бірақ жылыжайларда ылғалдылық әрқашан 
жоғары және кейде 100 % жетеді. Қызанақ үшін бұл өте жақсы 
емес, бірақ ауру қоздырғыштары үшін-бұл тамаша жағдай! Әсіресе, 

https://baribar.kz/student/23072/etapy-razvitiya-zernovogo-proizvodstva-v-kazakhstane/
https://baribar.kz/student/23072/etapy-razvitiya-zernovogo-proizvodstva-v-kazakhstane/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/52507/Клейковина
https://chel.aif.ru/food_1/products/kleykovina_osnovnoy_pokazatel_kak_ocenit_kachestvo_muki
https://chel.aif.ru/food_1/products/kleykovina_osnovnoy_pokazatel_kak_ocenit_kachestvo_muki
http://rus-enzymes.ru/33-klejkovina-pshenichnoj-muki
https://www.activestudy.info/natura-zerna/
http://www.kurgansemena.ru/semena/pshenitsa_yarovaya_myagkaya/omskaya-36/
http://www.kurgansemena.ru/semena/pshenitsa_yarovaya_myagkaya/omskaya-36/
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фитофторға ыңғайлы климат болып келеді.Сондықтан жабық 
топыраққа арналған қызанақ сорттары осы ауруға төзімді болуы тиіс. 

Ыстыққа қарсы тұруы. Қызанақ ыстықты нашар көтереді. 
Егер ауа температурасы 30 °С дейін жоғарыласа, тозаң стерильді 
болады және өнім болмайды. Ал жабық жылыжайларда ол кейде 
45 °С дейін көтеріледі.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Каскарбаев Ж. А. Технология No-till и диверсификация 

растениеводства – система надежной защиты от засухи // 
Информационно – аналитический журнал «Вестник промышленности 
и торговли». 2012, август. № 10.

2 Дидоренко С. В. Достижения селекционных работ по сое в 
Казахстане // Вестник Сельскохозяйственной науки Казахстана. – 
2014. – №1. – С. 22-27.

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МҰРАТБЕК О.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар 

АЛЬМИШЕВ У. Х. 
д.с.х.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Огромное значение для модернизации АПК Павлодарской 
области имеет комплекс мер по эффективному использованию 
земель сельскохозяйственного назначения, по сохранению и 
повышению плодородия почв. Сельское хозяйство региона 
ориентируется на рыночный спрос, а потому его эффективность 
все больше зависит от конкурентоспособности как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. 

Земли Павлодарской области способны обеспечивать 
относительно большую окупаемость инвестиций особенно на 
орошаемых землях овощных культур. Однако в условиях области 
проявляющаяся нестабильность погодных условий негативно 
сказывается на формировании урожая. Размах колебаний между 
максимальной и минимальной урожайностью даже в условиях 
орошения иногда превышает 2 раза.

Чтобы снизить подобную нестабильность урожаев овощных 
культур необходимо разрабатывать и осваивать адаптивную 

систему земледелия, позволяющую приспосабливать технологии 
производства к изменениям погодных условий, в том числе к 
различным вариантам погодных аномалий.

Система земледелия должна быть не только адаптивной к 
природным условиям, и гибкой, позволяющей находить лучшие 
решения в нетрадиционных экономических ситуациях. Она должна 
быть ориентирована на малозатратность производства, увеличение 
доли экологически безопасной продукции, рост совокупной 
рентабельности и устойчивости земледелия, заметное снижение 
обеспеченности сельских товаропроизводителей материально-
техническими ресурсами, существенное сокращение применения 
органических и минеральных удобрений, в результате чего в 
пахотных почвах сложился отрицательный баланс элементов 
минерального питания растений.

Интенсивная и часто бессистемная антропогенная эксплуатация 
пашни вносит существенные коррективы в разработку систем 
земледелия и агротехнологий. Происходит падение плодородия 
пахотных земель. Темпы снижения эффективного плодородия 
стали заметно превышать компенсационные возможности 
стабилизирующих почвообразовательных процессов.

Локализовать падение плодородия почв можно путем 
усовершенствования структуры посевных площадей, введения научно 
обоснованных полевых севооборотов, рационального применения 
удобрений, более широкого использования биологических приемов 
повышения плодородия, совершенствования системы обработки 
почвы путем замены высокоинтенсивных (энергоемких) приемов 
энерго и ресурсосберегающими способами.

B современных экономических условиях, при остром дефиците 
средств на приобретение дорогостоящих материально-технологических 
средств, совершенствование структуры посевных площадей по 
нашему мнению целесообразно проводить с расширением менее 
энергозатратных экономных культур, пользующихся повышенным 
спросом на рынке сбыта. По данным ученых Павлодарского 
областной опытной станций по сельскому хозяйств уменьшение доз 
удобрений приводит к значительному повышению эффективности тех 
севооборотов, где больше высевает ся многолетних и бобово-злаковых 
смесей однолетних трав. При больших дозах удобрений преимущество 
за севооборотами с высокой концентрацией пропашных культур [1].

Высокозатратные культуры овощные культуры (картофель, 
морковь) играют основную роль в экономике многих крестьянских 
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хозяйств Павлодарского прииштишья. Увеличение продукции 
этих культур должно идти за счет совершенствования технологий 
их возделывания, объязательного введения сееообортов а не 
расширения площади посева [2].

Должны произойти изменения в структуре, где целесообразно 
увеличить посевы многолетних трав главным образом люцерны. 
Многолетние травы существенно повышают плодородие почвы, 
предохраняют ее от эрозии, особенно на орошаемых землях. На 
современном этапе технического обеспечения из многолетних трав 
следует отдать предпочтение люцерне, доннику, так как у него легче 
получить семена.

Удобрение является самым быстродействующим, реально 
осязаемым средством повышения урожаев всех культур. В 
настоящее время внесение удобрений резко сократилось. Возврат 
элементов питания по отношению к выносу их с урожаем из почвы 
составляет не более 25 %, а на многих полях удобрения совсем 
перестали вносить. В связи с этим необходимо принимать меры к 
наиболее эффективному использованию удобрений.

Во-первых, минеральные удобрения целесообразно вносить 
только в соответствии с содержанием питательных веществ в почве.

Во-вторых, вносить минеральные удобрения целесообразно 
только под наиболее отзывчивые культуры севооборотов 
(картофель, свекла).

В-третьих, удобрения необходимо вносить на поля с низкой и 
средней обеспеченностью элементами питания.

Применение минеральных удобрений хотя и увеличивает 
поступление в почву органического материала за счет прироста 
корневой массы на 12–20 %, но без дополнительного применения 
органических удобрений (навоза, сидератов, соломы) не 
обеспечивается бездефицитный баланс гумуса в севообороте. На 
том же фоне минеральных удобрений, но при дополнительном 
поступлении органического материала за счет сидератов  
(в частности, горчицы сизой) – был достигнут положительный 
баланс гумуса (+0,41 % к исходному состоянию).

Следует особо отметить, что при применении бессменной 
отвальной обработки усиливаются процессы минерализации 
органического вещества и происходит снижение

содержания гумуса. Более благоприятные почвенные условия 
складываются при комбинированной отвально-безотвальной 
системе обработки, при которой обеспечивается стабилизация 

содержания гумуса в пахотном слое почвы, что имеет немаловажное 
значение для сохранения плодородия черноземных почв.

Таким образом, использование предлагаемых мероприятий 
позволит сохранить плодородие почв и увеличить выход 
высококачественной продукции растениеводства при одновременном 
снижении энергоемкости ее производства.

ЛИТЕРАТУРА
1 Ресурсосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур на северо-востока Казахстана 
(рекомендации). Павлодар, 2019.

2 Алдыхалыков С. Д, Науменко А. А. Темно каштановые 
почвы освоенной целины:экологическое состояние и проблемы 
воспроизводства плодородия / В сб. Актуальные проблемы 
почвоведения. Алматы, 2004. – с.16-20.

ТАМШЫЛАТЫП СУАРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ 
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ДАҚЫЛДАРЫН ӨСІРУДЕ 

ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

НҰРСҰЛТАН Б.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АБЕУОВ С. К.
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Көкөністерді өсіріп-өндіру кезінде суарудың экологиялық 
қауіпсіз және экономикалық тиімді технологияларын, қатарына 
жататын тамшылатып суаруды пайдалануды меңгеру мақсатқа 
сай болады. Тамшылатып суарудың негізгі жетістігі суарудан 
түскен қосымша өнім бірлігіне шаққандағы су шығының үнемді 
пайдаланылуы. Судың аз шығындалуы: судың тікелей өсімдік өсетін 
аймаққа оның қажеттілігіне сәйкес өте аз мөлшерде (тамшылармен 
немесе сыздықтап) берілуі тамшылатып суарудың қағидасына 
қалыптасқан. Судың бұлай берілуі арнайы құрылғы – дозатор-
тамшылатқыш көмегімен жүзеге асады. Тамшылатып суару жүйесін 
барынша кеңінен қолдану Израильде (ауыз суы жетіспеушілігінің 
қатаңдығына байланысты) орын алды және сонда қорғаулы топырақ 
жағдайында тамшылатып суаруды пайдалану бойынша зерттеулер 
алғаш (өткен ғасырдың 50-ші жылдары) жүргізілді. Арада 10 жылдың 
шамасында алғашқы тамшылатып суару жүйесіне патент алынды, 
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С. Бласпен тамшылатып суару жүйесінің 10000 тамшылатқышын 
шығаруға қол қойылғаннан кейін «Нетафим» фирмасы 1965 жылы 
жаппай өнеркәсіптік өндірісін бастады. 1968 жылы тамшылатып 
суарылатын аудан 800 га астам жерге, 1972 жылы 5000 га дейін 
жерге жетті. Қазіргі уақытта суарудың тамшылату әдісі Израиль 
территориясында ең кең таралған тәсілболып саналады және  
100 мың га жерден аса аумақта пайдаланылады. АҚШ-та ең алғаш 
тамшылатып суару жүйесі 1970 жылы Калифорния штатында 60 га  
жерге орнатылды. Қазіргі уақытта АҚШ-та 650 мың га астам жер 
тамшылатып суару жүйесімен суарылады және бұл көрсеткіш 
АҚШ-ты осы тұрғыда әлемдік көшбасшыға жеткізді. Тамшылатып 
суару сондай-ақ Бразилия, Испания, Мексика, Оңтүстік Африка 
мемлекеттерінде де қарқынды пайдаланылуда. Құрғақ жерлері 
бар елдерден бөлек тамшылатып суару ылғалды климатты – 
Ұлы Британия, Нидерланды, Германия сияқты мемлекетерде де 
пайдаланылады. Ұлыбританияда тамшылатып суаруды негізінен 
негізінен таңқурай, алма, құлпынайды өсіру үшін, Нидерландыда 
жылыжай жағдайында көкөністерді өндіру үшін пайдаланады. 
Германия, Австралия, Израиль, АҚШ, Тунисте жүргізілген 
зерттеулер қолданыстағы тамшылатып Суару жүйелерін пайдалану су 
шығындарын 3050 %-ға төмендетуге мүмкіндік беретіндігін көрсетті.

1972 жылы мамырда Болгарияда өткен VIII Ирригация және 
дренаж бойынша халықаралық конгресте тамшылатып суару жүйесі 
бойынша зерттеулер бастау алған бұрынғы КСРО-да ондаған 
жылдар бойы көптеген ауылшаруашылық дақылдарын құрғақшылық 
жағдайында тамшылатып суару бойынша зерттеулер талқыланды. 
Суарудың жаңа тәсіліне деген қызығушылық конгрестен кейін одан 
да арта бастады. Өндірістік эксперименттер Молдава мен Украинада 
жүргізілді. 1984 жылы тамшылатып суарылатын жерлер көлемі 
3000 га асты. Тамшылатып суару бойынша Солтүстік Кавказда, 
Кавказ бойында, Волга бойы мен Орта Азияда оң нәтижелерге 
қол жеткізілді. Тек қана Молдаваның өзінде 1990-1995 жылдар 
аралығында тамшылатып суарылатын аудан көлемін 35–40 мың га 
жеткізу жоспарланды. Алайда КСРО-ның құлауымен қазіргі ТМД 
аумағындағы құрылыстың тоқтатылуы мен жекелеп істен шығу 
салдарынан қолданыстағы жүйелер жұмысын тоқтатты. Соңғы 
жылдардағы тамшылатып суару бойынша еліміздегі жағдай артып келе 
жатқанымен әлі де болса жеткілікті деңгейде емес. Агроөнеркәсіптік 
кешен мен өсімдік шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыру 
алдыңғы орындағы міндеттердің қатарында тұрады. Суарудың 

заманауи әдістерін өндіріске ендіру – бұл мақсатқа жетудің бірден-
бір жолы болып табылады, тамшылатып суару да сондай әдістердің 
қатарына жатады.  Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 
АӨК-не өсімдік шаруашылығындағы егістіктердің 15 %-ына дейін 
суарудың заманауи түрлерін енгізу міндеті жүктелген. Тамшылатып 
суаруға көкөніс өсіруші шаруашылықтар да қызығуда. Үкімет 2020 
жылға қарай осы мақсатта жалпы алғанда 10 мың га дейін жерлерге 
қаржыландыруды жоспарлауда .  Оның үстіне республикамызда 
жыл сайын 340–360 мың га жерге картоп және көкөніс-бақша 
дақылдары өсіріледі. Аталған дақылдар негізінен суғармалы жағдайда 
өсірілетіндіктен суүнемдеуші технологияларды енгізудің әлеуеті 
жоғары . Тамшылатып суару немесе өсімдіктің суға қажеттілігін 
порциялы қанағаттандыру тәсілі бұрынғы уақыттардан бері 
белгілі еді. Алайда жүйе ретінде ол тек өткен ғасырдың ортасынан 
бастап қана кеңінен таныла бастады. Бұл халық шаруашылығының 
түрлі салаларының индустрияландырылуы мен материалдардың 
жаңа түрлерінің пайда болуымен байланысты. Мысалы, алғашқы 
жүйе шұрық тесіктері бар су құбыры бейнесінде болса, соңғы 
онжылдықтардағы үрдістер жоғарғы технологияға дейін дамытып, 
оны негізгі элементтері: су жинау орны, сору стансасы, суды тазарту 
жүйесі, тыңайтқыштарды дайындау жүйесі, суару желісі, байланыс 
желісі, автоматтандыру жүйесі, желден қорғау жолағы, жолдардан 
тұратын толықтай автоматтандырылған суару жүйесі кейпіне келтірді. 
Аталған элементтер қысыммен суаратын жүйелердің көпшілігінің 
ажырамас бөлшектері болып табылады, тамшылатып суару жүйесін 
өзге жүйелерден ерекшелейтіндер келесі элементтер болып табылады: 
су дайындау бөлімі, суару түтіктері; тамшылатқыштар. 

Су дайындау желісін дұрыс және сенімді таңдау: 
тамшылатқыштардың бітеліп қалуына жағдай жасайтын суды 
тазартуға жоғарғы талаптарды қояды, бұл су көзінен алынатын 
судың ластану деңгейіне байланысты екі және одан да көп су 
тазарту жүйесін жоспарлауға мәжбүрлейді; суаратын суға су 
дайындау желісі құрылымына қосылған гидроқоректендіргішпен 
тыңайтқыштарды енгізуге мүмкіндік береді . Қазіргі уақытта суды 
тазарту сүзгілерінің 4 моделі пайдаланылады: гидроциклондар; 
дискілі сүзгілер; торлы сүзгілер; құмды-тасты қоспаны сүзгіш 
элемент ретінде пайдаланатын сүзгілер. Тамшылатқыштар суда 
жүзіп жүретін заттар болғанда суару істен шығады немесе мөлшерін 
қамтамасыз етпейді. Сондай-ақ судағы еріген тұздардың жоғарғы 
мөлшерінде мәдени дақылдар мен топыраққа кері әсер етеді. 
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Мұның барлығы тамшалытып суару жүйесі үшін суды тазарту 
әдісін, құрамы мен сутазарту құрылыстары мен құрылғыларының 
есептік өлшемдерін таңдауда есепке алынады. Көкөністердің 
өнімділігін арттыру мен өзіндік құнын төмендетуге біз тек ғылыми 
негізделген ауыспалы егісті, өсіру мен сақтауға бағытталған 
жұмыстарды молынан механикаландыру, тыңайтқыштар мен мен 
өсімдік қорғау заттарын тиімді пайдалану, экономикалық тиімді 
суару тәсілдерін және т.б. қолдану арқылы ғана қол жеткізе аламыз. 
Қазіргі егіншілікте қолданыстағы суару жүйелері: қажетті өсімдік 
өнімін өндіру; топырақ құнарлылығын сақтау мен жоғарылату; 
суармалы жерлердегі ауыл шауарышылығы өндірісінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету сияқты үш бірдей міндетті шешуді қамтамасыз етуге 
бағытталған . Суарудың негізгі түрлері:  

а) топырақ бетімен жайып суару; 
ә) жұмсақ және қатты құбырлар немесе таспалар арқылы суару; 
б) жаңбырлатып суару; 
в) топырақ ішінен суару; 
г) тамшылатып суару. 
Күрделі топографиялы танаптарды және дақылдардың 

көпшілігін суаруға болатындығы, су қорын үнемдеуі мен 
судың тиімділігін, дақылдардың өнімділігін арттыруы, барлық 
ауылшаруашылық жұмыстарын кеңінен механикаландыру 
және оларды қысқа мерзімде орындау мүмкіндігі, су шашудың 
ауқымының кең болуына орай оларды орналастыру мен реттеуді 
жеңілдетуі, нақты су шығынындарын өлшеуге болатындығы, 
жүйенің ұтымдылығының жоғарылығы, суарудың көмекші 
тәсілдерінің барлығы мен тұзданған топырақты шаюға болатындығы, 
суару кезінде тыңайтқыштарды қосып пайдалану мүмкіндіктері 
жаңбырлатып суару тәсілінің артықшылықтары болып табылады.  
Алайда, бастапқы капиталды мол қажет ететіндігі мен суды 
жаңбырлату үшін қосымша энергияны молынан қажет ететіндігі, 
желді уақыттардағы сумен қамтуының әркелкілігі, жапырақтардың 
сарғаюы сияқты жағымсыз жақтарының болуы, тұрып қалатын 
судың жоғарылығы, бөлтектің сыртындағы судың шығындалуы 
мен агротехникалық шараларды орындаудағы қиындықтар 
қиыншылықтар тудыруы – жаңбырлатып суарудың кемшіліктеріне 
жатады. Энергия қымбаттылығы мен күш пен уакыттың көп 
жұмсалатындығына байланысты көптеген шаруашылықтар 
жаңбырлатып суару мен жерді тегістей отырып топырақ бетімен 
жүйектер мен жолақтармен суарудан бас тартуда. Суарудың 

алдыңғы үш тәсілінде судың екпіні жоғары болғандықтан, 
топырақ эрозиясы жоғары деңгейде жүреді. Ал соңғы екі тәсіл 
топырақтың шайылу эрозиясын болдырмайтындығымен және 
жалпы суару қағидалары бойынша ұқсастығымен ерекшеленеді. 
Дегенмен топырақ асты суаруды пайдалану үшін топырақ астына 
қатты құбырларды немесе шұрық-шұрық тесіктері бар икемді 
шлангілерді көму және топырақ астында олардың бітеліп қалуы 
қаупі жоғарылығымен, вегетация соңында оларды қайта қазып 
алу сияқты машақаттары болуына орай қымбатқа түседі. Ал 
тамшылатып суару жүйесінің басқа тәсілдерден айырмашылығы 
– топырақты тегістеу жұмыстарының соншалықты қажеттілігі 
жоқтығы (кез-келген жер бедерінде пайдалануға жарамды), негізгі 
құбырлардан өзгесіне жұмсақ таспаларды пайдалану мүмкіндігінің 
молдығы, яғни оны құрастырудың қарапайымдылығымен 
тартымды келеді. Суару жұмыстарындағы қаржы шығындарының 
төмен болуы, жұмыс күшінің қажеттілігінің кемуі, суару жүйесін 
даярлау шығындарының аздығы, желді уақыттарда, ауруға 
сезімтал жапырақты өсімдіктерді суару мүмкіндіктеріне ие 
болуы тамшылатып суару жүйесінің артықшылықтарына жатады. 
Салқындатушы және үсікке қарсы суару тәсілі ретінде пайдалануға 
жарамайтындығы жүйенің кемшіліктеріне жатады. Тамшылатып 
суару жүйесінің артықшылықтары 

– суару мөлшерін азайтумен қатар барынша жоғары өнімділік; 
– алынған өнімге шаққандағы су шығынының аздығы, 

жаңбырлатып немесе топырақ бетімен суарулармен салыстырғанда 
судың булану шығының аздығы; 

– желге байланысты суландырудың әркелкілігінің болмауы;  
– бөлтектерді тыңғылықты тегістеу жұмыстарын жүргізудің 

қажетсіздігі, тіпті күрделі бөлтектердің өзінде тұрып қалған 
сулардың болмауы; 

– ауылшаруашылық жұмыстарын суару кезінде де жүргізу 
мүмкіндігі; 

– тыңайтқыштарды тікелей тамыр маңайына беру мүмкіндігі; 
–сыртқы су шығынын жою; 
– жеткілікті суару кезінде топырақтың қайта тұзданудың 

болмауы; 
– суару ұзақтығы мен арасын қысқарта отырып төменгі 

мөлшерде суару мүмкіндігі; 
– басқа суару тәсілдеріне қарағанда арамшөптердің азаюы; 

Жүйенің кемшіліктері: 
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– үсікке қарсы суаруға пайдалануға жарамсыздығы; 
– қосымша техникалық суаруларға жарамсыздығы; 
– құмды топырақты және күшті желді құрғақ аудандарда жас 

ағаштарды суаруға аз жарайтындығы; 
– тамшылатып суару жүйесін құру үшін елеулі дәрежеде 

шығындардың қажеттігі; 
– су құбырлары мен тамшылатқыштардың бітеліп қалуы, соның 

нәтижесінде судың біркелкі берілуін төмендетеді. 
Тамшылатып суару жүйесін енгізу оның жоғарғы тиімділігін 

көрсетуде. Суару нормасы төмендейді, ал өнімділк айтарлықтай 
артады. Тамшылатып суару жүйесін шаруашылықтарға кеңінен 
енгізу қажет. Түрлі тамшылатып суару жүйелерін бағалап, барынша 
тиімді және салыстырмалы түрде арзанын өндіріске енгізу 
қажеттілігін анықтайды . Суармалы жағдайда өсімдіктерге 
тыңайтқыштардың, өсіру стимуляторларының әсері айтарлықтай 
артады. Суару арқылы физиологиялық күйінің жақсаруына орай 
өсімдіктің фотосинтездеуші және ассимиляциялық әрекеті 
күшейеді, тармақталған тамыр жүйесі мен жер асты бөлігінің 
қарқынды қалыптасуына жағдай туады, дақылдың өнімділігі 
жоғарылайды. Көкөніс дақылдарының өнімділігіне, жалпы алғанда 
көкөніс шаруашылығының рентабельділігіне бірден-бір әсер ететін 
негізгі фактор – суару болып табылады. Суару жүйесінің маңызы 
бөлтектерінің еңістігі жоғарылығынан ирригациялық эрозия қаупі 
жоғары болып келетін тау бөктеріндегі аумақтар мен суаруға 
қажетті су тапшы аймақтарда арта түседі. Бұндай жағдайларда 
суүнемдегіш технологиялар тиімді және барынша ыңғайлы келеді. 
Жыл өткен сайын өздерінің егістік танаптарына шаруалар тарапынан 
тамшылатып суару жүйесін орнатуға деген сұраныстары артуда. 
Алайда, ауыл шаруашылық дақылдарын суарудың осындай 
қарқынды технологиясының жаппай қолданысқа ену қарқыны 
соншалықты артпай отыр. Біздің ойымызша, оған кедергі болып 
отырған негізгі себептерге – тамшылатып суару жүйесінің тиімділігі 
жөніндегі сенімділікті арттыратын ғылыми негізделген 
ақпараттардың жеткіліксіздігі және демонстрациялық бөлтектердің 
болмауы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің қаражаттық 
мүмкіндіктерінің  шектелуі ,  көкөніс  шаруашылығына 
мамандандырылған шаруашылықтардың майдалануы, еліміздегі 
тамшылатып суару жүйесінің жекелеген және кешенді қосымша 
бөшектері өндірісінің болмауынан туындауда . Қазіргі кезеңде су 
қорын үнемдеу технологиясы озық және тиімді шара ретінде 

көптеген дамыған елдерде, атап айтқанда АҚШ, Мексика, Қытай, 
Израиль, Германия, Франция, Нидерланды сияқты мемлекеттерде 
кеңінен қолданылып отыр. Осы технологияға соңғы уақытта 
бірқатар дамушы елдер де назар аудара бастады. Тамшылатып суару 
технологиясы тек судың тапшылығынан туындаған, су үнемдеу 
үшін ғана қолданылып отырған шара деп қана қаралмайды. Әрине, 
мұның басты да маңызды мәселе екені ақиқат. Дегенмен де, бұл 
жерде қосымша артықшылықтар ескеріліп, маңызды орын алып 
отыр. Атап айтқанда, олар – топырақтың құнарлылығының 
сақталуы, су – физикалық қасиеттерінің жақсаруы, ирригациялық 
эрозияның болмауы; тыңайтқыштар мөлшерінің үнемделуі және 
тиімділігінің арттыруы; алқаптың фитосанитарлық жағдайының 
жақсаруы, пестицидтердің үнемделуі; сапалы және экологиялық 
таза өнімнің қалыптасуы; жоғары экономикалық тиімділік. Су 
қорын үнемдеу технологиясын енгізудің өзектілігі Қазақстан үшін 
де өте жоғары. Осы жайында Елбасы өзінің Қазақстан халқына 
жолдауында баса атап өтті. Қазақстан Үкіметі мен Ауыл 
шаруашылығы министрлігі тамшылатып суару жүйесін кеңінен 
енгізу бағытында іс-шараларды қабылдап, жүзеге асыруда. Осы 
шетелдік серпінді және озық технологияны тасымалдау, 
қондырғыларын, қосалқы бөлшектерін Қазақстанда шығару 
мақсатында халықаралық байланыстар жасалып, біріккен 
кәсіпорындар құрылуда. Тамшылатып суару әдісін қолданған шаруа 
қожалықтарына 1 га жерге 2011 жылы – 24 000 теңге көлемінде 
субсидия бөлінетін болған болса, 2014 жылы бұл көрсеткішті  
150 000 теңгеге жеткізу көзделген. Бұл біршама көмек және жер 
иелерін су қорын үнемдейтін жобаларды енгізуге ынталандырады. 
Көкөністердің өнімділігі орташа алғанда 50–100 % және одан да 
жоғарылайды. Әсіресе құрғақшылық аудандарда тамшылатып суару 
тәсілінің тиімділігі арта түседі. Жекелеген жағдайларда өнімділіктің 
3 есеге дейін артуы орын алады. A.I.K LTD компаниясының 
мәліметтеріне сай томаттың өнімділігі 160 т/га дейін, шалқан пияз 
110-120 т/га, ақ қауданды капуста 120 т/га дейін, сәбіз 120 т/га дейін, 
асханалық қызылша 100 т/га дейін, аспадағы қиярдың өнімділігі  
90 т/га дейін, көшетті қиыр 50 т/га, тәтті бұрыш 100 т/га дейін, 
баялды 120 т/га дейін өнімділікке жеткен. Экономикаға жүргізілген 
талдаулар Ресейдегі көкөністер өнімділігінің салыстырмалы түрде 
төмендігін көрсетті. Бұл жерде өсірілетін дақылдың тек биологиялық 
өнімділіктері бойынша ғана емес, сортсынау бөлтектерінен 
жеткілікті түрде өзін көрсеткен өнімділіктері де ескерілді. Көкөніс 
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дақылдарының өнімділік деңгейін анықтайтын шешуші фактордың 
бірі болып суару саналады. Көкөністер өзіне кеткен шығынды 
жылдам ақтайтын дақылдар қатарына жатады. Бірақ та қазірше бұл 
мүмкіндігі жеткілікті түрде толық пайдаланылмауда. Кейбір 
қолайлы жылдары суарусыз немесе артық ылғалды шығарып 
тастамай тұрақты жоғары өнім алу мүмкін емес. Суарылатын 
жерлердегі көкөніс дақылдарының өнімділіктері барлық аудандарда 
суарылмайтын жерлердегіден 1,5–2 есеге жоғары.  Көптеген 
шаруашылықтар суаруды ақылмен пайдалана отырып суарылатын 
жерлерден мол өнім алуда. Волгаград облысының құрғақ далалы 
аймаққа орналасқан «Волго-Дон» кеңшарының тәжірибесі 
таңғаларлықтай. Мұнда көкөніс өсіруді бастағаннан бастап 
өнімділікті 100 ц/га-дан асыра алмаған. Қазір, суармалы жерлерге 
орналастырылған барлық көкөніс алқаптары 600 ц/га-дан аса өнім 
беруде.алайда мелиорацияланған жерлердің бәрі жеткілікті түрде 
қарқынды пайдаланылмайды. 71 облыс, өлке, автономиялық 
республиканың 31-інде көкөністердің өнімділігі 150 ц/га аспайды, 
тіпті кейбіреулерінде суарылмайтын жерлердегіден де төмен. 
Талдау көкөніс дақылдарын өнімділігі 150 ц/га төмен жағдайда 
суарумен өсірудің өзін-өзі ақтамайтындығын көрсетті. Сондықтан 
ылғал жеткіліксіз аймақтардың барлығында көкөніс шаруашылығын 
суаруға көшіруді және суармалы жерлерді қарқынды пайдалану 
керек. Су жеткізетін арналардың негізгілері топырақ желілермен 
таралады, осының салдарынан шаруашылық арасындағы 
желілердегі фильтрациядан 25 % ға дейін, ал шаруашылық ішінде 
30–35 %-ға дейін су шығындалады. Осы себептен Республика 
бойынша суару жүйелерінің пайдалы әсер коэффициенті бар-жоғы 
0,58 деңгейінде. Жүйектеп суару кезінде суару жүйектері 
деформациясының негізгі себебі болып топырақ түзілу қарқыны 
мен топырақтың суармалы суару кезіндегі күшті шайылуының 
мөлшері арақатынасының бұзылуы болып отыр. Зерттеулер 
көрсеткеніндей суарудың алғашқы кезеңдерінде су ағынының 
әсерінен алғаш кезекте борпылдақ топырақпен қоса майда 
бөлшектер ағып кетеді, ал бетінде барынша ірі суға төзімді 
агрегаттар қалады. Топырақтың эрозияға қарсы шыдамдылығы 
жүйектің қабырғалары мен түптеріне орналасқан суға төзімді 
агрегаттар неғұрлым көп болса, соғұрлым артады. Мелиорация 
әдістері оңтайлы ылғал режимін құруға және көктемгі егіс 
жұмыстарына 10–15 күндей ерте кірісуге мүмкіндік туғызады. 
Еліміздің көптеген ауыл шаруалығына бейімделген аудандарының 

қарашірік көрсеткіштері 2–2,5 %-ды құрайтын топырақтарында 
органикалық заттардың қарқынды жинақталуы оның ылғал 
сыйымдылығының артуы және өсімдіктердің су режимінің 
жақсаруының бірден-бір жолы болып табылады. Оңтайлы суару 
режимдерін қамтамасыз ету дақылдың өнімділігін 60-тан 100 % ға 
дейін, кейде одан да көпке арттырады. Минералдық тыңайтқышпен 
үстеме қоректендіруді суарумен үйлестіргенде оның әсері ерекше 
болады. Ең жақсысы, тыңайтқыштың әлсіз концентрациясымен 
суару болып табылады, бұл өсімдіктің өсіп-дамуының 
қарқындылығын арттырады. Топырақ асты және тамшылатып 
суарудың да тиімділігі жоғары, бұл тәсілде су аз шығындалады, 
топырақтың ауа режимі жақсарады, құрылымы ирригациялық 
бұзылуға ұшырамайды. Суармалы жағдайда ауылшаруашылығы 
дақылдары танаптарына су арқылы көптеген арамшөп тұқымдары 
ағып келеді. Мысал ретінде алатын болсақ, мақта егістігін вегетация 
бойына 6 рет суарғанда орташа алғанда 1 гектарға сумен бірге  
500 мыңнан астам арамшөп тұқымы ағып келген.  Тамшылатып 
суару жүйесіндегі суды механикалық және биологиялық 
қосындылардан тазарту сүзгілерінің болуы арамшөп тұқымдарының 
су арқылы танаптарға таралуының алдын алады . Тамшылатып 
суару да топырақ астынан су берудің бір түрі. Бұл тәсілмен 
суарылғанда топыраққа су өте жіңішке түтіктер арқылы беріледі. 
Мұны қолдану үшін бір гектар жерге 3–10 мың метр диаметрі  
6–20 мм полиэтилен түтігі қажет болады. Суды топырақ астына 
бірден беріп суарғанда су өте үнемді жұмсалады. Оның себебі жер 
беті кебу жатқандықтан судың орынсыз булануы жоққа тән болады. 
Суару мөлшері дақылдың суды белсенді тұтыну аймағындағы тамыр 
жүйесіндегі ылғалдың жетіспеушілік көлемімен есептелінеді. Осы 
себептен суару режимінің барлық параметрлері барлық қоректену 
алаңына емес, тек қана ылғандыратын бөлігіне ғана есептелінеді. 
Ауыл шаруашылық дақылдары, бәрінен бұрын олардан алынатын 
өнім көлемі мен сапасы топырақтың ылғалдылығы мен өсімдіктің 
қоректену режиміне тікелей тәуелді болып келетін көкөніс 
дақылдарын қарқынды технологиялармен өсірген кезде тамшылатып 
суару өте тиімді саналады. 

Көптеген әдебиет көздерінен, олардың ішінде шет елдердің де, 
тамшылатып суару кезінде жаңбырлатып суарумен салыстырғанда 
қосымша өнім жеміс тікпелері мен жүзімдіктерде 20–40, көкөніс 
дақылдарында – 50–80 % және одан да жоғары болған, мұнымен 
қоса жемістердің пісіп-жетілуі де кәдімгі мерзімнен 5-10 күн ерте 
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болған. Көкөністерді өсіру кезіндегі еңбек шығыны жаңбырлатып 
суарумен салыстырғанда – 60–65 %-ға, ал су шығындары 
40–45 %ға үнемделеді. Сумен тыңайтқыштарды беру олардың 
өсуі мен дамудның түрлі фазаларындағы әртүрлі қажеттілігі 
есебінен өсімдіктің қоректік режимін жақсартады, осыған орай 
тыңайтқыштардың шығыны да жобамен екі есеге жуық төмендейді.
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БҮРГЕН ЖИДЕГІНІҢ ДӘРУМЕНГЕ БАЙ БОЛУЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ ОДАН ЖАСАЛАТЫН ТАҒАМДАРДЫҢ 

ТҮРЛЕРІ ДЕ ӘРТҮРЛІ БҮРГЕНДІ 
ШАРУАШЫЛЫҚТА ПАЙДАЛАНУ
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Бүргеннің қабығында вибурнин гликозиді (2 %-ға дейін), смола 
(6,5 %-ға дейін), органикалық қышқылдар: сілті, изовалериан, 
каприл, церотин, пальметин, кездеседі. Бұдан басқа өсімдік 
құрамында фитостеролин, мирицил спирті, дубилдік заттар 2 % 
флобафендер бары анықталған. Жемістерінің құрамында 32 %-ға 
дейін инертті қанттар, 3 % дубилді заттар, органикалық қышқылдар 
болады. Тұқымдарында май көлемі жоғары (21 %).

Қазіргі кезде бүргеннің қабығын негізінен ТМД елдері ішінде 
Белорусияда, Украинада және Ресейдің Волга өзені аймақтарында 
ерте көктемде, сәуір айынан бастап жинайды. Ол үшін бұтаның 
сабағында 20-25 см арақашықтықта сабақты айналдыра кесіп, 
көлденеңдеп бір рет кеседі. Жиналған бүрген қабығын ашық ауада 
немесе арнайы жасалған кептіргіштерде 40–45 С-та кептіреді. 
Кептірілген қабықша кейде түтікше, бүгілген немесе иректелге 
кебеді, қоңыр-сұр-жасыл немесе жасыл-сұр түсті болады. 
Қабығының иісі жоқ, дәмсіз, ылғалдылығы 14 % аспайды.

Бүрген қабығы түтіктерді кішірейтеді, бұл үрдіс вибрунин 
гликозидінің әсерінен болады.

Жалпы дәрумен ретінде бүргеннің қабығы, жидектері және 
гүлдері пайдаланады.

Бүргеннен қоспа жасау: бүрген қабығының үгілген қоспасына 
1 стақан қайнаған су қосады, оны 30 минут қайнатады, оны сүзіп, 
күніне шай қасықпен 3–4 рет ішеді.

Бүрген қабығынан дайындалған препараттарды қан тоқтатқыш 
ретінде, гинекологиялық асқыну аурулары жағдайында, геморрой 
және дисменрой ауруларымен адамдар пайдаланады.

Франция және Болгарияда бүрген жидегінен және гүлінен 
қоспа дайындап оны асқазан ауырғанда және іш өткен кездерде 
пайдаланады.

Халық емшілігінде бүрген жемістеріне бал шырын немесе 
ұсақ қант қосып, оны жөтелгенде, тамақ асқынғанда, тымак кезінде 
ыстық шаймен 1–2 қасық қосып ішеді.

Бүргеннің үгілген дәнінен де қоспа дайындайды. Бұл қоспаны 
асқазан ауырғанда және іш кебу кезінде пайдалануға болады. Халық 
емшілігінде сіңір тартылғанда ішуге болады.

Бүрген пастиласы. Бүрген жидегін (1 кг) қайнаған суда  
3 минутке ұстайды, суын төгіп тастайды, оның үстінесу құйып және 
жидегі езілген қайнатады. Дайын қоспаны тор арқылы өткізеді, 
оған 800 г қант қосып ол қоюланғанша ұстайды. Дайын қоспаны 
арнайы ыдысқа салып, пеште кептіреді. Дайын қоспаны құрғақ, 
салқын жерде сақтайды.

Бүрген қоймалжыңы. Таңдап алынған және жуылған бүрген 
жидегін (1 кг) ыстық суда 5–6 минут қайнатады. Суын төгіп тастап, 
үстіне 2 стақан жылы су құйып, жидегі езілгенше қайнатады. Тор 
арқылы өткізіп, оған 1 кг ұсақ қант қосады. Одан соң тағы отқа 
қойып 50 минут бойы қайнатады, соңынан оларды таза шыны банкаға 
салады. Дайындалған қоймалжыңды салқын жерде сақтайды.

Жемісін жинау. Шәңкіш жемісінің пісуін жидегінің түсіне 
байланысты анықтауға болады: олар қаныққан қызыл және анар 
түстес болуы керек. Сондай-ақ, жемісін тек бірінші аяз түскеннен 
кейін ғана жеуге болады.

Сақтау жолдары. Бүрген жемісін кептіріп, қант қосып 
тоңазытқышқа басқа да жемістер сияқты қатырып қоюға 
болады. Сондай-ақ шырынын сығып немесе шәрбер ретінде  
пайдалануға болады.
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Дайындау жолдары. Шәңкішті кептіру үшін ең алдымен піскен 

жемісін жуып, артық шөптерін тазалап, бүлінген жидектерін алып 
тастау керек. Жемістің Ащылығын кетіру үшін 2–3 минут күткен 
дұрыс. Одан кейін құрғату үшін құрғақ сүлгіге артық ылғалсыз 
қойып, қант қосып араластырамыз. 1 кг шәңкіш жемісіне 250 г 
қант қосып, бір тәулік бөлме температурасына қалдыру керек. 
Пайда болған шырынды ағызып алып, тағы 250 г қант қосып, 
пайда болған шырынды бірінші алынған шырынмен араластырып 
консервілейді. Қалған қантты бүргенге ыстық шәрбетті қосып, 5 
минутқа қалдырады.

Бүрген шырынын дайындау. Ол үшін 1 кг бүрген жемісіне 200 г  
қант және 200 мл су қажет. Жемістерін жуып, шырынын сығып 
аламыз. Дайын қоспаға су қосып, 5 минут қайнату керек. Дайын 
болған қайнатпаны сығылған бүргенннің шырынын қосып, қантпен 
араластырып, банкаларға құйып, жауып тастаймыз.

Кесте 1 – Жидегінің химиялық құрамы және пайдалы заттар мөлшері
   100г кептірілген бүрген жемісінің құрамында:

Негізгі заттар г Дәрумендер мг
көмірсулар 28 С дәрумені 82

А дәрумені 2,5
калорий 105 Е дәрумені 2

Емдік қасиеттері. Бүрген жемісінің құрамында аскорбин және 
сірке қышқылы бар. Жемісін балмен немесе қантпен араластырып 
жүйке жүйесінің әлсіреуінде, артериялық қысым жоғарылағанда, 
тамыр ісінгенде пайдаланады. Сондай-ақ, бүрген тосабымен бал 
араластырып қолданады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Мамчур Ф. И., Гладун Я. Д. Лекарственные растения на 

приусадебном участке, – К. Урожай, 1985 – 36б.
2 Кархут В. В. Живая аптека – К. Здоровье, 1992. – 312б.

ШЫҒЫС ЕШКІШӨБІНІҢ ТҰҚЫМЫН СЕБУ  
МЕРЗІМДЕРІН, ТӘСІЛДЕРІН АНЫҚТАУ

САХАБА А.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЛЬМИШЕВ У. Х.
а.-ш.ғ.д., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Біздің елімізде ауыл шаруашылығы өндірісін нарықтық 
дамытудың қазіргі кезеңінде жемшөп қорын аймақтар немесе 
табиғи-экономикалық аудандар бойынша тұтастай нығайту 
жөніндегі бұрынғыдай көлемді және кең ауқымды ұсыныстардан 
гөрі жеке тауар өндірушілер қол жеткізе алатын, әрі тиімді 
болатын тұрғыда салиқалы технологиялар қажет. Көлемді 
шаруашылықтарға арналған агрошаралардың қымбаттығы мен 
тиімсіздігіне байланысты қолданыстағы бұрынғы ұсыныстар 
сұранысқа ие бола алмай отыр. Қазір жергілікті фермерлерге мал 
азықтық дақылдарды, оның ішінде шығыс ешкішөбін өсірудің нақты 
анықталған жағдайларға келтіре жасалынған, оңтайландырылған 
және экономикалық тұрғыдан пайдалы технологиялары мен ұтымды 
тәсілдері болуы тиіс.

Мал азықтық дақылдар ассортиментін ұлғайтумен жемшөп 
өндіру ісінде біздің дәстүрлі егіншілікте болмаған өсімдіктерді 
пайдаланудың болашағы жоғары болып табылады. Павлодар 
облысында шығыс ешкішөбі осындай дақылдың бірі болып 
есептеледі. Алайда бұл облыста ауыл шаруашылығын жүргізу 
жүйесі жөніндегі ұсыныстарда ол туралы мәліметтер жоқ. 
Республиканың жекелеген аймақтары үшін жасалған шығыс 
ешкішөбін өсіру тәсілдерінде ақуыздық заттармен қаныққан 
мал азықтық өнім алу проблемасы жеткілікті деңгейде ашылып 
көрсетілмеген. Етті және сүтті ірі қара малдың табындарына, 
қой және құс шаруашылықтарына арналған азық базасын ілгері 
дамытуға мүмкіндік беретін осы дақылды Қазақстанның солтүстік-
шығысындағы тау бөктерлік далалық аймағының суармалы егістік 
жағдайында өсірудің ғылыми негіздері зерттеліп, агротехникалық 
тәсілдері тиісті дәрежеде жасалмаған.

Осы уақытқа дейін Кереку өңірінде шығыс ешкі шөбін 
әрбір фермерлік шаруашылық қажетті деректер мен арнайы 
зерттеулердің болмауына байланысты әрбір кезеңде себуде. Осыған 
байланысты алатын өнім көлемі де бір жылы молынан болса екінші 
жылы тым төменгі көрсеткіш көрсетуде. Осы себепті Павлодар 
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ауылшаруашылығы тәжірибелік станциясы танаптарында соңғы 
екі жыл бойы ешкі шөбінің ең тиімді себу мерзімін анықтау үшін 
арнайы ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді.

Себу мерзімдері. Шығыс ешкішөбінің түсімділігін арттырудың 
технологиялық тәсілдерінің ортасында себу мерзімдері жетекші 
рөлдің бірін атқарады. У. М. Сағалбековтің және басқалардың 
[1] пікірінше, себу мерзімдерінің дұрыс таңдалуына, ең алдымен 
тұқымның егістік өнгіштігі, шөп өсімінің қоюлығы және бұл 
дақылдың арамшөптерден тазалығы тәуелді болады. Проблеманы 
мұндай маңыздылығына қарамастан, ешкішөпті Қазақстанның 
солтүстік-шығысында себу мерзімдері әлі зерттелмеген. Сондықтан 
біз осы дақылды себу жүргізуге оңтайлы уақыт аралықтарын 
анықтауды мақсат еттік.

Бірқатар зерттеушілердің ұсыныстарына сәйкес ешкішөпті ерте, 
яғни дәнді дақылдармен бір мезгілде себу керек. Бұл ұстанымды 
сақтау көктемгі егістік жұмыстардың өзіндік күрделілігімен 
қиындай түседі. Жаздың бір күні жылға азық принципін ұстанған 
және уақыт сағат бойынша есептелетін шаруашылықта себу 
компаниясы, әдетте өте қысқа мерзімде жүргізіледі, ал себу алды 
шаралар өте жедел орындалуы тиіс.

Әрине, бұл кезең неғұрлым ұзағырақ болған сайын, топырақ 
кесектерін мұқият ұсатудан, себілетін учаске бетін дұрыс 
тегістеуден, арамшөппен тиімді күресуден, т.с.с. тұратын топырақты 
себу алдында өңдеу мақсатына жан-жақты дайындалуға болады. 
Дегенмен, бұл ешкішөпті себу мерзімінің ұзарып кетуіне соқтыруы 
мүмкін. Топырақты себу алдында өңдеу бойынша көптеген 
операциялар жүргізу, В. В. Лапианың және басқалардың [2] 
эксперименттік мәліметтеріне сәйкес, топырақтың беткі қабатының 
дер кезінде өніп шығуына өте қажет ылғалдың жоғалуына 
соқтырады.

Бірақ оның тұқымдары ісіну кезеңінде, кейбір зерттеушілер 
айтқандай, аса бір салқын сүймейтін болып шықты. Ешкі шөп 
өскіндері 2019 жылы сепкеннен кейін 8–12 тәулікте, 2018 жылы-
7–11 тәулікте, алорташа алғанда 7–11 тәулікте пайда болды. 
Себуден өскін пайда болғанға дейінгі уақыт ұзақтығы себудің кеш 
мерзімдері кезінде әлдеқайда ерте мерзімдермен салыстырғанда 
2–3 тәулікке дейін қысқарды, осыған байланысты шығыс ешкі шөбі 
тұқымдарының егістік өнгіштігі де өзгерді (1-кесте).

Кесте 1 – Себу мерзімдерінің шығыс ешкішөбінің өнгіштігіне 
әсері, %

Себу мерзімдері
Жылдар бойынша 

өнгіштік Орташа Бақылау
2018 2019

Өте ерте: 0-5 см топырақ 
t=+2+4 ˚C – бақылау 67,3 72,5 69,9 100,0

Ерте: 0-5 см топырақ
t=+4+6 ˚C 66,5 69,4 67,9 96,9

Орташа: 0-5 см топырақ
t=+6+8 ˚C 68,1 77,7 77,9 105,8

Кеше: 0-5 см топырақ
t=+8+10 ˚C 69,2 65,0 67,1 97,6

Көктемгі  кезеңде топырақтың ылғалдылығы және 
температурасы бойынша ешкішөп тұқымдарының өніп шығуы 
үшін қолайлы жағдайлар 2019 жылы қалыптасты. Ешкішөптің 
ең ерте және қалың өскіндері себудің  орта мерзімдерінде, яғни 
0–5 см топырақ қабаты 6-80С қызғанда және ылғалдылығы ШЕЫ  
24,7 % болғанда пайда болды. Себілген тұқымдардың егістік 
өнгіштігі 2018 жылы 68,1 %, 2019 – 77,7 % құрады.

Тәжірибелерден алынған нәтижелерді талдау көктемгі егістік 
жұмыстары кезеңіндегі ауа-райы жағдайларын ескере отырып 
жүргізіледі. Мысалы, 2019 жылдың көктемгі температуралық режим 
боынша ең салқын, ал жауын-шашыны жағынан тәжірибелердің 
басқа жылдарымен салыстырғанда ең құрғақ болады. Бұл 
жағдайлар тек ешкіщөппен жүргізілетін тәжірибелерде ғана емес, 
басқа да көктемгі-егістік операцияларда да, негізінен, топырақтың 
агрономиялық пісіп жетілуіне бірте-бірте ауысуға байланысты себу 
жұмыстарын жүргізуде оң рөл атқарды.

Топырақтың беткі қабатының температурасы 2–4-қа, 
әдетегіден біршама кешігіңкіреп (3–4 тәулік) жеткенге дейін, 
оның ылғалдылығы шекті егістік ылғал сыйымдылықтан (ШЕЫ) 
25,1 % дейін төмендеді. Сондықтан топырақ егістік агрегаттардың 
жұмыстық органдарына жабысқан жоқ және тәжірибелерді себу 
артық бөгетсіз, әрі жоғары сапамен жүргізілді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Сағалбеков У. М, Костиков И. Ф, Аленов Ж. Н. Особенности 

возделывания козлятника восточного на корм и семена в условиях 
Северного Казахстана. Кокшетау, 2000. – 16 б. 
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2 Лапина В. В, Тостаева А. Г, Гордаева Л. Д. Способы и сроки 

посева козлятника восточного / Кормопроизводство, 2002. – 16-17 б.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИТМҰРЫНДЫ КӨБЕЙТУ ЖОЛДАРЫ

СМАИЛОВА А.
 студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

АЛЬМИШЕВ У. Х.
а.-ш.ғ.д, профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Итмұрынды тұқым, бүршіктер, қалемшелер, тамырсабағы 
арқылы көбейтеді. Аналық өсімдіктің құнды көрсеткіштерін  сақтауға 
бағытталған тиімді, ыңғайлы және қол жетімді көбейту – тамырдың 
қосалқы өркендері арқылы болып саналады. итмұрын күздің соңында 
немесе ерте көктемде отырғызылады. Өркеннің тамырлы бөлігі 12–15 
см, ал жер үстіңгі бөлігі – 10 см болуы керек. Қолайлы суаратын 
жағдай болса оларды бірден керекті жерге отырғызуға болады. Бұл 
өсімдік жылу мен жарық сүйгіш, жоғарғы аэрофонды жақсы көреді. 
Тамыры тереңге барады, тұзды және батпақты топырақтардаөспейді. 
РН<5 қышқыл топыраққа отырғызу алдында, 1жыл бұрын топырақты 
әктеу керек. Қарашірінді қабат 30 см-ден кем емес болуы қажет. Оны 
3х1 жүйе арқылы, 50х50см шұңқырға отырғызамыз. Әрбір шұңқырға 
қарашірік, 150–200 г суперфосфат, 50 г хлорлы калий және 60–70 г 
аммиак селитрасын алдын – ала  топырақпен араластырып салады. 
Отырғызудан кейін жақсылап суарып, топырақпен жабындау қажет. 
Бірінші жылда жақсылап суарамыз. Үшінші жылы органикалық – 
минералдық тыңайтқыштар еңгізіледі. Минералды тыңайтқыштарды 
3 мерзімде қоректендіру тиімді: азотты – көктемде,  фосфор мен 
калийді – күзде және өнім алған соң беріледі. Тыңайтқыштарды 
суару алдында, 10–15см тереңдікке сіңіреді. Зиянкестерге қарсы 
қолданылатын препараттар: актеллик ерітіндісі; ауруларға қарсы – 
фундазол, тиовит, коллоидты күкірт елімізде пайдаланылатын негізгі 
сорттар: Бесшипный, Витаминный, Рубин, Титан, Яблочный, Дар 
лета, Ежик, Гейша және т.б. [1].

Итмұрынның ерекшелігі – бағалы дәрумендерге бай, жемісі 
және одан дайындалған дәрі – дәрмектер медецинада, негізінен 
асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданылады. Гүлдерін 
шайдың орнына пайдалануға, ал күлтелерден дайындалған эфир 
майы – парфюмерия өндірісінде пайдаланылады. Итмұрын майынан 
ерін бальзамын жасайды. Бұл ультра нәрлендіретін  ерінге жағатын 

бальзам. Медециналық тұрғыдан, итмұрынның құндылығын  оның 
құрамында көп мөлшерде болатын С дәрумені артады. Сонымен қатар 
итмұрыннның құрамында В, К, Р дәрумендері, тұқымында Е дәрумені, 
каротин, қант, сондай-ақ, илік, пектинді, бояулық заттар, органикалық 
қышқылдар, минералды заттар, макро – микроэлементтер  болады. 
Медецинада  итмұрынды поливитамин ретінде, ағзада дәрумендер 
жетіспегенде, атеросклерозға қарсы, қан қасымы көбейгенде, қан 
аздыққы, иммунитетті көтеруге, сынған сүйекті тез бітіретін және 
бауыр ауруларын емдейтін дәрілік өсімдік ретінде пайдаланады. 
Итмұрыннан тосап жасайды. Жемісін кептіріп, қыста тұмауға қарсы 
қайнатып ішеді. Гүлдерін шайға қосып бұқтырып ішеді [2].

Әдемі гүлдерінің арқасында көгалдандыруда кең қолданыста. 
Бұтағы тікенекті болғандықтан, қоршаудың орнына өсіруге де 
болады. Дәруменді – дәрмек алғанға арнай өсіретін шаруашылықтар 
еліміздің оңтүстік аймақтарында да бар. Итмұрынның құрамындағы 
С дәруені басқа дәруменді өсімдіктермен салыстырғанда ең көп 
болып есептеледі. Құрамында басқа да емдік қасиеті бар заттар 
жеткілікті. Итмұрын жемісі халыұ медецинасында да көптеп 
пайдаланылады. Одан күнделікті ішетін дәруменді сусын да 
пайдалануға болады. Екі ас қасық кептірілген итмұрын дәнін шыны 
ыдысқа салып, үстінен бір стакан қайнаған су құйып, су мошасында 
40 минут бұқтырып қояды. Әлсін – әлсін араластырып, суыған соң 
жемісті сығып,  сүзіп аласыз, және үстемелеп қайнаған су қосып,  
бұрынғы көлемге келтіресіз. Күніне екі рет – жартысын тәңертен, 
жартысын кешкі ас кезінде қабылдаса тұмаумен ауырмайсыз!

Ибн-Сина өзінің атақты еңбегі «Канонда»  итмұрынды «тазартушы 
дәр» деп атаған. Итмұрын экстрактасын қан кеткенде, инфекциялық 
ауруларға, ұзақ жазылмайтын жарақатқа, сүйек сынғанда, өндіріс 
уларынан уланғанда және склерозға қарсы дәрі ретінде ішеді. Ғылыми 
медицинада итмұрын жемістерінің тұндырмасын, сиропы мен ұнтағын 
гиповитаминозға байланысты ауруларға, тұмау ауруларына деген 
қарсылықты күшейту үшін ұсынады. Жемістерінің қою экстрактысын 
бауыр мен өт жолдарының ауруларына өт айдау дәрі ретінде береді. 
Итмұрын жемісінен дәруменді дәрі-дәрмек ретінде пайдаланылатын 
құрғақ экстракт және таблеткалар дайындайды. Халық медицинасында 
итмұрын жемістерінен жасалған шайды туберкулезге, бауырдың, 
өттің, бүйректің, қуықтың қабынуына, өттас және бүйректас 
ауруларына, қан аздыққа, жалпы әлсіздікке, асқазан мен ұлтабар 
жараларына қолданады. Халық медицинасында жапырақтары мен 
тамырларын да пайдаланады. Мәселен, жапырақтардың қайнатпасын 
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микробтарға қарсы және асқазан ауруын басатын дәрі ретінде, 
тамырлар қайнатпасын өт айдайтын, антисептикалық және іш өткенде 
тұтқыр дәрі ретінде қолданады. Итмұрын гүлжапырақшаларын да 
емдік мақсатқа пайдаланады: гүлжапырақшалардың шырыны көруді 
жақсартады деген ұйғарым бойынша, оны көзге тамызады [3].

Итмұрын жемісінен тосап, компот, повидло, дәруменді 
сироп, диетикалық және емдік сусын, шарап, кисель, мармелад, 
желе жасауга болады. Үйде емдеу үшін көбіне жемісін қайнатпа 
поливитаминді шай күйінде пайдаланады. Итмұрын дәнінен 
алынған май шырғанақ жемісінен алынған майдан кем түспейді. 
Үй жағдайында итмұрын майын трофикалық жарадан ойылғанды 
емдеуге пайдаланады.
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Үшқат табиғи түрде Қиыр Шығыста, Курил аралдарында, 
Сахалинде, Солтүстік Қытайда кездеседі. Оны Еуропа елдерінде, 

АҚШ-да және Канада да көп өсіреді. Қазақстанның солтүстігінде 
бұл дақыл жоқтың қасы. Жеуге жарамды үшқатты жекеленген 
әуесқой бағбандардың саяжайларында кездестіруге болады.

Биіктігі 1–1,5 м, қатараралығы 1,5 м жететін, топырақ астынан 
бұтақтанатын бұта. Жеміс салуға отырғызғаннан 3–4 жыл өткеннен 
соң кіріседі, жемістері бүлдіргеннен 7–12 күн бұрын пісіп жетіледі. 
Жидектерінде Р дәрумені мол – қара жемісті шетенге, итмұрынға 
және қара қарақатқа жол береді. Балаң жидектері дәруменді және 
құрқұлаққа қарсы дәрі. Ол асқазан сөлінің жақсы бөлінуіне ықпал 

жасайды, сондай-ақ безгек, қан қысымын, қан аздықты және 
ішек-қарын жолдарының бұзылуын емдеуге пайдаланылады. 
Жидектерінен шырын, тосап, шәрбәт дайындалады. Бір түптің 
орташа өнімі 0,7–3,7 кг.

Бөрікбасы өте қою, шар тәрізді, жапырақтары ұсақ, бозғылт 
жасыл, сопақ немесе ұзынша. Тамырлары негізінен 7–10 см 
қабатта орналасқан. Мамырдың ортасында гүлдейді және бір 
айдай гүлдейді. Үшқаттың жемісі гүлдегеннен 25–30 күн өткеннен 
соң пісіп жетіледі, бүлдіргеннен 7–10 күн ертерек. Жидектері бір 
уақытта піспейді, кейде – екі апта ішінде.

Көлеңкеге шыдамды, бірақ жақсы жарықтануды ұнатады. 
Орташа құнарлы топырақтарда, ылғалы тым мол емес жерлерде 
жақсы өседі. Органикалық заттары мол, борпылдақ топырақтарды 
жақсы көреді, ауыр саздақ топырақтарда күйзеледі, сәл сортаңға 
шыдамды.

Үшқат тұқыммен, сұлатпа сабақтармен, ағаштанған және жасыл 
қалемшелермен көбейту тәсілін қолданады, айқас тозанданады.

Үшқатқа арналған телімді қара сүрі жер тәсілімен дайындайды. 
Топырақта органикалық заттарды молайту үшін әр гектарға 70–100 
т қарашірінді, 50–70 кг/га азот тыңайтқышы, 60–70 кг/га фосфор мен 
калий тыңайтқыштарын енгізеді. Отырғызар алдында топырақты 
жырту қабатының тереңдігіне жыртады. Екпе көшеттерде 20 см 
тереңдікке тілінген шөнкелерге отырғызады. Отырғызу барысында 
екпе көшеттің тамыр жүйесі топырақ бетінен 3–5 см тереңірек 
орналасқанына көңіл қойылады. Отырғызудың ең жақсы мерзімі – 
қыркүйектің соңы қазанның басы. Отырғызу сұлбасы – 1,5х0,5 м  
отырғызылған бұтаны көлдетіп суландырады және жабындайды.

Отырғызылғаннан кейінгі 3–5 жылдай үшқатты кесуге 
болмайды. Одан  кейін 2–3 жылда бір рет ерте көктемде санитарлық 
кесу жүргізіледі. Кесуді және қалыптастыруды сирету түрінде 
жүргізеді. Тек қартая бастаған үштарын және жасырақ бұтақтың 
тарамдалған ірі бұтақтарын кеседі. Бөрікбастың орта тұсындағы 
өсе бастаған біраз әлсіз өсінді беретін және жеміс салмайтындарын 
кеседі. 15 жастан асқан бұталарда, бұтаның түбіне орналасқан 
мықты жас тарамға дейінгі, бұтаның негізіне жақынын кеседі.

Үшқат өсімдігінің жақсы өсіп, дамуына кері әсер етуші 
олар зиянкестер мен аурулар болып табылады. Шамамен алып 
қарағанда үшқат өсімдігіне зиян келтіретің жәндіктердің 40 түрі, 
саңырауқұлақтардың 20 түрі және вирустардың 2 түрі белгілі 
болған. Жәндіктердің ішінде ең көп зиян тигізетіндері: әр түрлі 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

323322

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«С
ТУ

Д
ЕН

ТТ
ЕР

» 
 с
ер
ия

сы
өсімдік биттері, ақ көбелектер, қара нүктелі көбелектер, масалар, 
кенелер және тағы басқалары. Бұл зиянкестер өсімдіктің жапырағын, 
гүлін, жемісің,тамыр, сабағын зақымдайды, сонымен қатар сорғыш 
жәндіктер үшқат өсімдігінің бойындағы шырының сорып алып 
өсімдіктің солып қалуына әкеледі. Саңырауқұлақ ауруларының 
ішіндегі кең таралғаны тат саңырауқұлағы, жапырақтардың бетінде 
қара дақтардың пайда болуымен айқындалады. Ал кең таралған 
вирустық ауруларға сары ауру жатады. Бұндай вирустық аурумен 
зақымдалған үшқат өсімдігінің жапырағы бозарып кейін ақшылт 
сары түске айналады. 

Үшқатты күтіп – баптау топырақты өңдеуден, суландырудан 
және тыңайтқыш енгізуден тұрады. Топырақты саяз өңдейді 
5–10 см-ге дейін. Тамыр орналасқан аймақта топырақты ең саяз 
тереңдікке өңдейді. Жаз бойы 6–8 рет суландырады.

Жидектерді, олардың 75 %-нан кем емесі тұтынушылық 
пісіп жетілгенде жинайды. Жидектерді қолмен, тұтынушыларға 
жөнелтілетіндерін, сыйымдылығы 1,5–2 себеттерге тереді. 
Пісіп жетілген жидектерді сағақсыз жұлады, олардың қабығы 
жарылмайды. Жидектердің қабығы тығыз сұрыптар мен формалар 
үш күнге дейін сақталады. Мәйектері нәзік жидектер жедел жүзеге 
асырылады және өңделуі тиіс [2]. 

Жемісінің дәмі қышқыл, дәндері майда болады. Жеуге жарамды 
үшқаттан шырын, шәрбәт жасап емдік мақсатта пайдалануға 
болады. Ол үшін алдымен, жемісін ет тартқыштан өткізіп, қант 
қосып жақсылап араластырып, тоңазытқышқа сақтаған жөн (1 кг 
үшқатқа 1,5 кг қант салады). Сонымен қатар, қайнату арқылы тосап 
жасауға болады.

Үшқаттың жеуге жарамды түрлерінің денсаулыққа пайдасы 
мол. Олардың тек қана жемісі ғана емес, жапырақтары да пайдалы. 
Түрлі дәрумендер мен макроэлементтерге бай болғандықтан, қан 
қысымын төмендетеді. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Ұйқыны 
тыныштандырып, адам бойына сергектік сыйлайды

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Лукиша В. В.  Жимолость. Москва: Лесная промышленность, 

1990.− 25с.
2 Щепетков Н. Г., Ысқақов М. Ә. Жеміс – көкөніс шаруашылығы. 

Алматы, 2011 ж. – 45 б.
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ТАСҚҰЛ Э.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ

АЛЬМИШЕВА Т. У.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Тұт ағашы тұт тұқымдасына жататын ағаш түрі. Аталған 
өсімдіктің дүниежүзінде 160 астам түрі белгілі. Олардың ішінде 
кеңінен таралғаны қара тұт ағашы болып саналады. Оның отаны 
оңтүстік-батыс Азия және ақ тұт ағашы, бұл өсімдік негізінен 
Қытайдың шығыс аймағында өседі. Дегенмен дақылдың түстері 
әртүрлі болып келеді. Олардың жидектері қызыл, сары, қызғылт, 
қара-қошқыл болып келеді.

Халық арасында тұт ағашынан басқа тұт жетісі деген де 
атауы кездеседі. Жидегінің адам ағзасына келтіретін пайдасы 
туралы ертеден-ақ белгілі болған. Мысалы, қытай медицинасында 
тұт ағашының жидегін, қабығын, тамырын пайдаланудың адам 
денсаулығына келтіретін пайдасы туралы көптеген деректер бар. 
Оларды жүрек, қантүтігі, демікпе, қан қысымы, диабет ауруларына 
қарсы пайдалануға болады. Бұдан басқа Қытай елінде тұт ағашының 
жапырақтары жібек құртын қоректендіру үшін пайдаланады.

Тұт ағашы жылы климатты жақсы көргенімен, қоңыржай, 
тропикалық және субтропикалық климат жағдайында да өне алады. 
Өсімдік төменгі температуралық көрсеткіштерге төзімді. Қазіргі кезде 
тұт ағашы Ресейдің көптеген аймақтарында, Қара теңіз жағалауынан 
Сахалинге дейін, Еуропа елдерінде, Африка, Азияда таралған [1].

Тұт ағашы – жарық және жылу сүйгіш өсімдік. Дақыл табиғи 
жолмен таралса, онда оның суыққа төзімділігі арта түседі. Өсімдік 
–30 0С суықты көтере алады. Өсімдік биік өседі, тіпті 20 м дейін 
жетуі мүмкін, түбірлі сирек шар тәрізді түрлері де кездеседі. Ағаш 
ұзақ өмір сүреді. Оның орташа өмір сүру мерзімі 150–200, ал 
жекелеген ағаштары 400 жылға дейін созылады.

Тұт ағашының жапырағы қарапайым, жалпақ келген, шеттері 
ара тісті. Көлемі жағынан үлкен емес жидектері ұсақ сүйекті болып 
келеді. Диаметрі 1–4 см.

Оның жеміс шоғыры сырттай қарағанда жаңғаққа ұқсайды, ал 
жемістері қожақатқа ұқсайды. Олардың пішіні цилиндрге, шарға, 
конусқа ұқсауы мүмкін. Жидегінің дәмі оның сортына байланысты. 
Олар қышқыл-тәтті, қант дәмді болады және өзіне ғана тән иісі бар.
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Жидегінің өнімділігі өте жоғары болады. Мысалы, тиімді 

климаттық жағдай қалыптасса бір ағаштан жиналатын жидек өнімі 
200 кг жетеді. Жидегінің пісуі температуралық үрдіске қарай өзгеріп 
отырады.

Жер бетінде тұт ағашының көптеген сорттары кездеседі. 
Олардың атауы жемісінің түсіне қарай – қара, ақ, қызыл, сары, 
күңгірт, қара-қошқыл және т.б аталады.

Тұт ағашы жидегінің дәмі тәтті келеді. Жемісінің жұқа 
консистенциясына байланысты оны алыс қашықтыққа жеткізу өте 
қиын. Осы себепті өсімдіктің жидегін оны өсіретін аймақ халқы 
тұтынады. Жидегінің дәмі таңқурайды еске түсіреді.

Жидегінің пайдасы ертеден белгілі. Жемісінің құрамында 
адам ағзасына қажетті көптеген химиялық қоспалар бар. Жидегінің 
құрамында С, А, В, К және басқа да дәрумендер, темір, калий, 
магний, цинк, фосфор, натрий, мыс бар. Бұдан басқа флавоноидтар, 
ақуыздар, көміртек, органикалық қышқылдар бар.

Жидектерінде аскарбин қышқылы молынан кездеседі. 
100 г жидегінде 35 г С дәрумені шоғырланған. Бұл өте мықты 
оксидант болып есептеледі. Осы себепті жаңа жиналған жидекті 
пайдалану, адам ағзасының қорғану мүмкіндігін арттырады, 
әсіресе әртүрлі инфекцияларды жұқтырудан сақтайды. Бұдан басқа 
антиоксиданттар бос радикалдармен күресе алады.

Жидектері ресвератрол атты антиоксиданттарға өте бай болып 
келеді. Бұл зат инсулть және қан түтіктері ауруларына қарсы күресе 
алатын антиоксидант болып есептеледі. Аталған антиоксидантты 
пайдаланған кезде адам ағзасында азот оксидін өндіру көрсеткіші 
артады, ол өз кезегінде қан түтіктерінің кеңейтілуіне әкеледі. Қан 
өтетін түтіктер босап, қан жүру жылдамдығы артып, инсульттің 
алдын-алуға мүмкіндік жасайды.

Тұт ағашының құрамына кіретін басқа оксиданттар – А, Е 
дәрумендер, зеаксантин, лютеин. Аталған оксиданттар адам ағзасы 
үшін өте маңызды, себебі олар бос радикалдардың қышқылдануын 
бейтараптандырады, ауруға шалдығудан сақтандырып, қартаю 
үрдісін тежейді.

Тұт ағашы жидегінде бұдан басқа ісік ауруларын, диабет, суық 
тиюден сақтандыратын антоциондар бар және олар бактериалды 
инфекциядан қорғануға мүмкіндік береді.

Тағы бір жидек құрамындағы пайдалы зат – ол темір элементінің 
болуы. Әрбір 100 г жидекте 1,85 мг темір бар. Темір – қан құрамына 
кіретін және оттегін басқа дене мүшелеріне тасымалдауды 

арттыруда үлкен рөл атқаратын элемент. Неғұрлым жидектің түсі 
ашық болса, соғұрлым оның құрамында темір көп болады.

Жидегінің қабығы клетчаткаға бай. Ол ас қорыту үшін өте 
маңызды және оны пайдалану қан құрамындағы холестерин 
көрсеткішін төмендетеді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Каспаров Г. М. Коза растительного царства. Приусадебное 

хозяйство.  №2, 1998 – 44 б.

ЕРТЕ МЕРЗІМДЕ ПІСЕТІН КАРТОП СОРТЫНА 
ТАМШЫЛАТЫП СУАРУДЫҢ ОҢТАЙЛЫ РЕЖИМІН ҚҰРУ
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АЛЬМИШЕВ У. Х.
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Тамшылатып суару жүйесі ең алдымен XX ғасырдың ортасында 
Израиль мемлекетінде жүргізіле бастады. А. Н. Костяковтың айтуы 
бойынша өсімдікті ең тиімді суарудың жолы оның тамырына 
қажетті судың аз қарқынды тиімді, ұзақ уақыт ылғалдануын, жақсы 
суару жүйесі деп есептеген [1]. 

Қазіргі уақытта тамшылатып суару жүйесінің  артықшылықтары:
1 Топырақ үстінде қабыршықтар түзілмейді;
2 Топырақтың құрғап қалуына жол берілмейді;
Судың артық мөлшерде ағып немесе жайылып кетуіне 

аралықты өңдеудің қажеті жоқ:
1 Су қоспалары арқылы тыңайтқыштарды енгізуге мүмкіндік бар;
2 Пластмасс құбырларындағы су қысымының төмен болуы;
3 Су қысымына кететін энергияның үнемделуі;
4 Суару жүйесінің толық автоматтандыру мүмкіндіктері.
Сонымен қатар ескеретін жағдай тамшылатып суарудың 

артықшылығымен қатар кемшіліктерінде ескеру қажет.
1 Бастапқы жоғары шығын;
2 Пластмасс құбырларының ұзақ мерзімде болмауы;
3 Суарылатын судың тұрақты таза күйінде болуы қажет;
Су түтіктерінің топырақ тұздарына немесе басқада қоспалармен 

бітеліп қалуы;
1 Барлық ауылшаруашылық өсімдіктеріне арналмағаны;
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2 Ауыр механикалық құрамды топырақтарда қатар 

аралықтарында жарылу пайда болады немесе тез құрғау процесі 
жүреді.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары Ақсу қаласы округінің «Сергей» 
шаруашылық қожалығында жүргізілді. Ұзақ мерзімді уақытта 
көптеген мемлекеттерде тамшылатып суару жүйесін мал азықтық, 
көкөніс және жеміс-жидек шаруашылығында қолданылып келеді. 
Қазіргі кезеңде басқада мәдени өсімдіктерге де қолданылуда, 
яғни картопқа көңіл бөлінуде. Сонымен қатар жыл сайын өндіріс 
көлеміде артып келуде. Осындай сапалы суару жүйелері көптеген 
шаруа қожалықтарына жақсы өнім алуға мүмкіндік береді.             

Өнімділік сапалы әрі құнарлы болуына жергілікті жердің 
экологиясы және топырақ пен климаттық жағдайлар да әсерін 
тигізеді. Негізгі қарастыратын мәселе олар: топырақ мелиорация 
көрсеткіштері (қарашірінді мөлшері, тұздану деңгейі, жерасты 
судың деңгейі және т.б). Мелиорация жұмысын таңдаған кезде 
суару жүйелерінің өсімдік өнімділігіне және жергілікті жерге әсерін 
анықтау қажет. Ерте пісетін картопты отырғызу алдында ең алдымен 
картоп отырғызылатын жерге жақын су көздерін (өзен,көл,арық) 
ескеріп, судың тазалығы мен тұздылығы картопқа жарамды болуы 
қажет. 1л судағы тұздың мөлшері 0,3 граммнан аспауы қажет.                            

Құмның немесе саздың бөлшектері көп жағдайда фильтрлер 
арқылы тазаланып отырады. Бірақ А. Д. Андрианов бойынша , ,, 
P-химиялық қосындылары арқылы реакцияға түскенде құбырлармен 
түтіктердің бітелуіне әкеліп соғады [2]. 

Тамшылатып суару жүйесінде судағы өсінділермен 
бактериялардың тіршілік әрекеті құбырдағы құбырдағы көптеген 
заттардың түзіліуіне әкеліп соғады. Түзілген немесе пайда болған 
заттар шырыщтар түзіп құбыр арқылы келіп топыраққа түсіп 
арамшөптердің таралуына әкеліп соғады. Сонымен қатар химиялық 
элементтердің әсерінен суда күкірт, темір және басқа да шырыштар 
пайда болады.

 Жаз уақытында су температурасы жылы болған кезде одан 
көмірқышқыл газы бөлінеді, нәтижесінде одан кальций карбонаты 
– түзіледі. Температура төмендеген жағдайда кальций карбонаты су 
құбырларына сіңіп отыра бастайды. Соның нәтижесінде көктемгі 
және жазғы уақыттары суда алюмин селикаты, ал жазда фосфор 
мен кальцийдің болуына алып келеді.

Картопы егу кезінде, отырғызылғаннан бастап гүлденуге 
дейін суды тұтыну өсе береді. Сонымен қатар минералдық 
тыңайтқыштарды тұтыну деңгейі 80 %-дан 95 % дейін өседі.   

Ерте пісетін картоптың тамыр жүйелерінің массасы гүлденуге 
дейін жоғарылай бастады. Су мен қоректік заттардың оңтайландырып 
жеткізілуі тамыр жүйесінің мықты болып өсуіне мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар картоптың қалыптасуы мен дамуында 
ерекшеліктерді байқауға болады. Гүлдену кезеңіне дейін 10 күндей 
қалғанда тамыр жүйесінің қарқынды дамуы көрінді. 

Тамшылатып суару мен тыңатқыштардың есептік мөлшермен 
жеткізілуі картоптың жалпы құрғақ массасын 28–60 % және 
тамыр жүйесінің тереңге кетуіне мүмкіндік берді. Топырақтың 
10–30 см аралығында тамыр жүйесі қарқынды жүрді. Суару режимі  
85–92–85 % ШК және тыңайтқыштарды есептік мөлшермен 
жеткізгенде гүлдену кезеңінде +20 тәулік (70,3 мың ) жетті. 

Жалпы бақылау кезінде суды тұтынудың экономикалық 
тиімділігін көріп отырмыз. Бір тоннаға кететін су тұтыну 
коэффициентіөнімді жинау кезінде 185,1  болады. 

Суару режимі (85–90–85 % ШК) 40 т/га картоп түйнегіне 
есептеп, тыңайтқыштарды есептік мөлшермен жеткізгенде 
суару мөлшері 2,6 есе үнемдеуге болады. Бұл нұсқада су тұтыну 
коэффициенті 71,0. Осы көрсеткіштердің өнімділікке жақсы ісер 
етуі сыртқы факторларға да байланысты болды. Тамшылатып суару 
немесе тыңайтқыштардың уақытылы жеткізілуі осының барлығы 
картоп түйнегінің жақсы өсуіне мүмкіндік береді.

Тыныс алуының жоғарылау және көмірқышқыл газының 
тұтынудың оңтайландырылуы сыртқы температура мен ауа райының 
қолайлылығы жақсы әсер етті. Ең жоғарғы өнім өнімділікті жинау 
кезінде жақсы көрсеткішті көрсетті. Суару режимі  85–90–85 % 
ШК және тыңайтқыштардың есептік нормасы 40 т/га есептегенде, 
46,3 т/га көрсетті. Ерте пісетін картоп өзінің қоректік элементтерді 
жақсы тұтыну көрсеткіштерімен ерекшеленеді. 

Картопқа жақсы жағдай жасалғаннан кейін оның көлемдік 
массасы өсе бастайды да, оның құрамында крахмал мен аскорбин 
қышқылының төмендеуіне әкеліп соғады. Тыңайтқыштарды 
қолдана беру құрамындағы нитраттың көлемін жоғарлатып 
жібереді. Негізгі ерте пісетін картоптың ерекшелігі мен сипаттамасы 
көрсетілген. Картоптың ең жақсы көрсеткіші суару режимі 85-90-
85 % ШК және 85–85–85% ШК және тыңайтқыштардың есептік 
нормасы 30 және 40 т/га есептегенде болды.
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Кесте 1 – Розара сортының тамшылатып суару кезіндегі тыңайтқыш 
мөлшері

Суару тәртібі

Көрсеткіштер

Құрғақ 
зат, %

Крахмал-
дылық, %

С 
витамины, 

%

Нитрат-
тар, мг/кг

Тауарлық 
құндылығы, 

%
1 2 3 4 5 6

Тыңайтқышсыз
Бақылау 19,9 12,6 19,0 97 85,0

80–80–80 % ШК 18,5 12,4 18,8 74 86,2
80–85–80 % ШК 18,5 12,4 18,8 72 86,4
85–85–85 % ШК 18,5 12,4 18,8 70 86,6
85–90–85 % ШК 18,5 12,4 18,8 69 86,7

20 т/га есептегенде
Бақылау 19,6 12,4 18,7 108 85,8

80–80–80 % ШК 18,4 12,2 18,6 84 87,1
80–85–80 % ШК 18,4 12,2 18,6 82 87,3
85–85–85 % ШК 18,4 12,2 18,6 79 87,5
85–90–85 % ШК 18,4 12,2 18,5 79 87,6

25 т/га есептегенде
Бақылау 19,7 12,5 18,9 107 86,2

80–80–80 % ШК 18,5 12,4 18,9 87 87,4
80–85–80 % ШК 18,4 12,4 18,8 85 87,7
85–85–85 % ШК 18,4 12,3 18,7 82 87,9
85–90–85 % ШК 18,4 12,3 18,7 80 88,0

30 т/га есептегенде
Бақылау 19,5 12,3 18,7 113 86,4

80–80–80 % ШК 18,4 12,2 18,5 99 87,8
80–85–80 % ШК 18,3 12,2 18,5 97 88,2
85–85–85 % ШК 18,3 12,1 18,5 94 88,4
85–90–85% ШК 18,3 12,1 18,5 93 88,6

40 т/га есептегенде
Бақылау 19,5 12,3 18,6 117 86,5

80–80–80 % ШК 18,3 12,2 18,5 102 88,1
80–85–80 % ШК 18,3 12,2 18,5 101 88,5
85–85–85 % ШК 18,3 12,1 18,5 99 88,7
85–90–85 % ШК 18,2 12,1 18,5 98 88,9
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ЖӘНЕ ҚАРАҚҰМЫҚТЫҢ ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ

ШЕРБА А. 
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ИМАНБЕКОВА А. 
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КАКЕЖАНОВА З. Е. 
а.-ш.ғ.м., С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қарашірінді топырақтың барлық агрономиялық қасиетіне әсер 
етеді, оның физикалық механикалық қасиетінің жақсаруына аса 
маңызды рөл атқарады және топырақтағы коректік элементтердің 
(N, Р, К, Са, микро-элементтер) көзі болып табылады. Сондай-ақ, 
құрылымдық агрегаттардың түзілу материалы ретінде қызмет 
етеді, топырақтың байланысуын реттейді, өңдеу жұмысында 
кездесетін қиындықтарды азайтады, газ алмасуды жақсартады, 
микроағзалардың тіршілігін, органикалық заттардың ыдырауын, 
өсімдік тамырының тыныс алуын, топырақтың су сіңіру қабілетін 
жақсартады. Қарашірінді әр түрлі заттарды сіңіре және сақтай алады, 
баяу минералданады, өсімдіктерді коректік заттармен бірте-бірте 
қамтамасыз етеді, топырақта жылу өткізуге әсер етеді, биологиялың 
белсенді заттардың (ферменттер, витаминдер), пестицидтердің 
тезірек ыдырауына әсер етеді. Органиканың топырақта аз мөлшерде 
екендігіне қарамастан, олар топырақтың құнарлылығын арттыруда, 
өсімдікті коректендіруде маңызды рөл атқарады [1]. Биогумустың 
әртүрлі мөлшерлемелерінің топырақтағы қарашірінді деңгейіне 
әсерінің бақылаумен және минералды тыңайтқышпен салыстуруда, 
7-ші кестедегідей нәтиже көрсетті.
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Кесте 1 – Биогумустың 0−20 см қабатындағы қарашірінді құрамына 
әсері, %

Тәжірибе 
нұсқалары

Көктеу фазасында Жинау уақытында
2012 2013 орташа 2012 2013 орташа

Бақылау 1,22/32,4 1,24/32,9 1,23/32,6 1,18/31,4 1,21/32,1 1,19/31,6
N40P20 
қатарға 1,21/32,1 1,24/32,9 1,23/32,7 1,17/31,1 1,21/32,1 1,19/31,6

Биогумус 
1,5 т/га 1,33/35,3 1,32/35,0 1,32/35,0 1,30/34,6 1,32/35,0 1,31/34,8

Биогумус 
3,0 т/га 1,43/38,0 1,43/37,9 1,43/38,1 1,41/37,5 1,43/38,1 1,42/37,7

Биогумус 
5,0 т/га 1,56/41,4 1,59/42,2 1,57/41,9 1,54/40,9 1,59/42,2 1,56/41,7

Биогумус 
7,0 т/га 1,64/43,6 1,66/44,1 1,68/44,6 1,61/42,8 1,68/44,7 1,64/44,5

Биогумус 
9,0 т/га 1,78/47,3 1,79/47,5 1,80/47,8 1,76/46,8 1,79/47,5 1,74/46,2

Біздің 2012−2013 жылғы зерттеулерімізде топыраққа биогумусты 
1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 9,0 т/га мөлшерінде қолданғанда бақылау нұсқасымен 
салыстырғанда топырақтың өңделетін қабатыныңдағы қарашіріңді 
құрамының 0,11; 0,21; 0,34; 0,42; 0,56 %-ға көбейетіндігі  және 
2013 жылғы мәліметтер бойынша 0,08; 0,19; 0,35; 0,35; 0,42; 0,55 
%-ға жоғарылайтыны  байқалады. Басқаша айтқанда, топырақтың 
өңделетін қабатындағы қарашіріңді құрамы еңгізілген биогумустың 
әрбір тоннасына 0,07 пайызға ұлғаяды. Өзгеріс абсалютті түрде 
жүреді. Орташа 2 жылдық деректерге бойынша, қоңыр топыраққа 2 
жыл енгізілген биогумус 1600 кг қарашіріндіні құрайды. Бұл 16−19 т/
га қи немесе 8 т/га сабан енгізгенге тең. Сондықтан да зерттеу жүргізу 
аймағында биогумусты үнемі қолдану арқасында дегумикация үрдісін 
тоқтатуға, топырақтың қарашіріңділік жағдайы мен өсімдіктің 
минералдық коректенуін жақсартуға ықпал етеді.

Биогумустың қасиеттерінің қатарына, оның кез келген минералдық 
тыңайтқыш түрлерімен үйлестікте қолданылу мүмкіндігін жатқызуға 
болады. Минералдық тыңайтқыштар, тіпті оның  бір емес бірнеше 
белсенді әсері бар заттарынан тұратын кешендері, қарашірік 
түзу үрдісіне әсер етуге қабілетсіз. Минералдық тыңайтқыштар 
өсімдіктердің үстеме азығы болып саналады және өсімдікке дәл 
қажетті қоректік сіңімді  заттарды әкеп береді. Басқа жағынан алып 
қарағанда минералдық тыңайтқыштар техногендік заттары топырақ, 
флора және микрофауна үшін бөгде, жат саналады, сондықтан көптеген 
жағдайларда дұрыс жағымды нәтижелерімен қоса олар топыраққа 

зиян әкеледі және қарашірік түзу үрдісіне ешқандай да қатыспайды. 
Тынайтқыштарды салу көлемділігі арасында, топырақта қарашіріктің 
болуы мен ауыл шаруашылық дақылдарының арасында берік тікелей 
байланыс бар. Топыраққа қанша үлкен органика салынса, құрамында 
соншалықты қарашірік мол болғандықтан ауыл шаруашылық 
дақылдарының өнімі жоғары болады. Бірақ та кейінгі уақыттарда 
органикалық тыңайтқыштарды салу көлемі талап етілетін межеден 
(нормадан) алыс. Кей жағдайларда, әсіресе шығынмен шығатын 
шаруашылықтарда бұл материалдық және ақша қаражатының 
жетімсіздігінен және шаруашылық басшыларының органикалық 
тыңайтқыштарды дұрыс бағаламауынан болады.

Қарақұмықтың гүлдену кезеңіндегі 0–40 см топырақ 
қабатындағы нитратты азоттың биогумус мөлшеріне байланысты 
өзгеру деңгейі 8-ші кестеде айқындалған.

Кесте 2 – Қарақұмықтың гүлдену кезеңіндегі 0–40 см топырақ 
қабатындағы нитратты азоттың биогумус мөлшеріне байланысты 
өзгеру деңгейі 

Тәжірибе нұсқасы Азот N-NO3 мг/кг
Бақылау (тыңайтқышсыз) 6,34

Биогумус 1,5 т/га 10,70
Биогумус 3,0 т/га 12,42
Биогумус 5,0 т/га 14,38
Биогумус 7,0 т/га 16,01
Биогумус 9,0 т/га 16,04

Биогумусты органикалық тыңайтқыш ретінде пайдалану 
коректік элементтердің жоғарылауына септігін тигізеді. Биогумустың 
химиялық құрамы бойынша жалпы азот 1,34 % және жылжымалы 
фосфор 0,72  %-ды құрайды. Биогумус мөлшерінің ұлғаюына қарай 
азоттың да мөлшерінің жоғарылайтыны байқалады.  Биогумус 
мөлшеріне байланысты фосфор дың деңгейінің өзгеру динамикасы 
төмендегі 9-шы кестеде келтірілген.

Кесте 3 – Қарақұмықтың гүлдену кезеңіндегі 0–40 см топырақ 
қабатындағы жылжымалы фосфор өзгеру деңгейі биогумус 
пайдалану мөлшеріне байланысты

Тәжірибе нұсқасы Фосфор P2O5 мг/кг
Бақылау (тыңайтқышсыз) 105,4

Биогумус 1,5 т/га 110,4
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сы Биогумус 3,0 т/га 126,8
Биогумус 5,0 т/га 132,5
Биогумус 7,0 т/га 138,4
Биогумус 9,0 т/га 140,2

1 гектарға 3–5 т биогумус енгізгенде  топыраққа 40,2–67 кг 
фосфор енеді, бұл 180–300 кг суперфосфат енгізгенге тең. Бұл 
фосфор 3–4 жыл бойы әсері етеді. 

Биологиялық қалдықтарды тыңайтқыш ретінде пайдалану, 
топырақтың құрылымын ғана емес, оның микробиологиялық 
потенциалын белсендіреді де, мұнын бәрі дақылдардың  өнімділігінің 
жоғарылауына әкелуі тиіс [2].

Минералды тыңайтқыштың және биогумустың 1,5−9 т/га 
мөлшерлемелерінің қарақұмықтың өніміділігіне әсері 10-ші кестеде 
көрсетілген. Төмендегі дақылдардың өнімділігі мәліметтерін 
талдауда, өнімділіктің мәліметтерін талдау көрсеткендей, зерттеу 
жүргізілген жылдары 2012−2013 жылдары 1,5−9 т/га биогумус 
енгізген нұсқаларда салыстырмалы жоғары өнімділікті көрсетті. 
Бірақта өнімнің сенімді қосымша өнім түсімі барлық нұсқаларда 
1,5−3 т/га биогумус енгізгенде байқалды. Сонымен бірге бидай 
жалпы бақылаумен салыстырғанда биогумусты 1,5−9 т/га мөлшерде 
пайдаланғанда 2,3−3,3 ц/га қосымша өніммен қамтылды. Ал 
минералды тыңайтқыш енгізілген нұсқада қосымша өнім 0,5 ц/
га-ны ғана құрады. 

Кесте 4 – Минералды тыңайтқыштың және биогумустың әртүрлі 
мөлшерінің қарақұмықтың өнімділігіне әсері, ц/га

Тәжірибе нұсқалары 2012 2013 орташа
Қосымша 

түсімі
ц/га %

Бақылау 1,8 6,4 4,1 - -
N40P20 қатарға 2,2 6,8 4,5 0,4 0,9

Биогумус 1,5 т/га 3,2 8,6 5,9 1,8 43,9
Биогумус 3,0 т/га 3,3 9,6 6,4 2,3 56,0
Биогумус 5,0 т/га 3,8 9,8 6,8 2,7 65,8
Биогумус 7,0 т/га 4,1 9 7,0 2,9 70,7
Биогумус 9,0 т/г 4,6 9 7,3 3,2 78,0

НСР 05 1,2 10,1

Минералды тыңайтқыштың және биогумустың 1,5−9 т/га 
мөлшерлемелерінің қарақұмық  өніміділігіне әсері анықталынды. 
Дақылдардың өнімділігі мәліметтерін талдауда, өнімділіктің 
мәліметтерін талдау көрсеткендей, зерттеу жүргізілген жылдары 
2012−2013 жылдары 1,5−9 т/га биогумус енгізген нұсқаларда 
салыстырмалы жоғары өнімділікті көрсетті. Бірақта өнімнің сенімді 
қосымша өнім түсімі барлық нұсқаларда 1,5−3 т/га биогумус 
енгізгенде байқалды. Сонымен бірге бидай жалпы бақылаумен 
салыстырғанда биогумусты 1,5−9 т/га мөлшерде пайдаланғанда 
2,3−3,3 ц/га қосымша өніммен қамтылды. Ал минералды тыңайтқыш 
енгізілген нұсқада қосымша өнім 0,5 ц/га-ны ғана құрады. 

Сонымен қатар қарақұмықтың өнімділігі жалпы бақылаумен 
салыстырғанда биогумусты 1,5−9 т/га мөлшерде пайдаланғанда 
1,8−3,2 ц/га қосымша өніммен қамтылды.  Сонымен, 1,5−3 т/га 
мөлшерінде енгізген биогумус мөлшерлемелері қарақұмықтың 
өнімділігін 43−56 пайызға жоғарылатты. Әрі қарай мөлшерлемені 
ұлғайту тиімді өнімділікпен қамтамасыз етпейді
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Тұшаланың (крыжовник) ТМД-да 20-мың га жерді алып 
жатыр, тұшала – тасжарғандар тұқымдасына жататын көпжылдық 
бұта тектес өсімдік, жемісті дақыл. Тұшаланың еуропалық, 
азтікенекті (слабошиповатый), қиыр шығыстық, қарлы, тікенексіз 
түрлері бар. Олардың жалпы елуден аса түрі бар, отаны Батыс 
Еуропа мен Солтүстік Африка. Солтүстік Америкада тұшаланың 
45 түрі кездеседі. Қазақстанда тұшаланы «қарлыған» деп те 
атайды. Оның жабайы – алтайлық түрі  Шығыс Қазақстан мен 
Алматы облыстарында кеңінен таралған. Бүкіл әлемде 1500-ден 
астам түршелері бар. Дәмі және құрамы жағынан жүзімге ұқсас 
болғандықтан, қарлығанды  «солтүстіктің жүзімі» деп те атайды. 
Оның биіктігі 0,5–20 м-ге дейін жетеді. Қолайлы жағдайда 
бір орында 15–20 жылға дейін тіршілік ете алады. Тұшаланың 
тығыздығы, пішіні және түсі әр түрлі, ұзындығы 4–18 мм болатын 
тікендері болады. Вегетациялық кезеңі гүлдегенге дейін 20–25 
күнге, ал гүлдеу кезеңінің ұзақтылығы 10–18 күнге созылады. 
Тұшаланың қара және қызыл қарақатқа қарағанда құрғақшылыққа 
төзімді, бірақ қатты суыққа (–35 градус аязға) төзімсіз болып келеді.

Қарлығанның түрлерінен басқа оның «туысқандары» да бар. 
Мысалы қарақат қарлыған тұқымдасына жатады. Қарақат пен 
қарлығанды будандастыру арқылы йошта жидек алынған.

Тұшаланың даму жолдары
Тұшала бұтақтарын қайта қалпына келтіру қасиеті жоғары 

2–3, кейде 5 жылға дейін өмір сүретін, тармақталған, сақиналы 
бұтақшалары бар және өткен жылға өсінділері жеміс салады. 
Сабақтарында көптеген ұсақ тікендері және қылтанақтары болады. 
Гүл шоғыры 2–3 гүлден тұратын қысқа шашақгүл. Олар ірі жидектер 
береді. Көптеген сорттары сферотека (америкалық ақтұнтақ) 
ауруына тұрақсыз келеді. Негізгі көбейтілу тәсілі – көлденең сұлама 
сабақтар арқылы жүргізіледі. Қарлығанның өсуі ерте көктемде 
басталады. Төменгі температура 0 г-дан төмен, ал температура +10, 
+12 оС болғанда жасыл желек жамылады. Ал бүршіктері +16, +17 оС  

бөртіп, гүлденуі 17–18 оС қажет етеді. Бұл үрдістің жүруі сортқа, 
агротехникалық шараға т.б байланысты болады. Қазақстанның 
оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарында қарлыған сәуір 
аяғында, мамырдың бірінші онкүндігі аралығында, ал солтүстік 
облыстарында 15–25 мамырда гүлдейді.

Қарлыған жарық пен еркіндікті жақсы көреді. Осы себепті 
оны ашық және кең орынға отырғызу керек. Жер асты суларының 
деңгейі 1,5 м-ден аз болуы тиіс. Көктемде еріген қар суы ұзақ 
тұрмауы керек.

Көктемгі күтім ерекшеліктері: жалпы кеңестер мен 
ұсыныстар.

Көктемде басқа бұталы өсімдіктен айырмашылығы, қарлыған 
топырақ жылынудың және күнтізбелік қыстың аяқталуынан, 
яғни наурыз айының басынан бастап өркендейді. Бұл жидек 
бұталары вегетацияны бастауға бірінші болып жатқандығына 
байланысты:сәуірдің басында бұтадағы кішігірім бұтақтары  
көрініп тұрады.

Қарлығанның құрғақшылыққа төзімділігіне қарамастан, 
өсімдік қуана сирек суаруды қабылдайды. Гүлдену кезеңінде 
өсімдікті ылғалдандыру  маңызды. Суаруды сабақ астынан тура 
тамырға береді немесе тамшылатып суару жүйесімен жүргізіледі. 
Бұтаның тамыр жүйесі терең орналасқындықтан суару үшін су 30–40 
см қалыңдығымен топырақтың жоғарғы қабатын ылғалдандыру 
үшін жеткілікті болуы керек, дамыған бұтаның су нормасы әр 
түпке 40–60 л.

Бір ескертетін жайт суық сумен қарлығанды суаруға болмайды. 
Суық душ астында болғанда, өсімдіктің иммунитеті төмендейді, бұл 
саңырауқұлақ ауруларының өршуіне әкелуі мүмкін.

Мамыр айының басында, өсімдіктер айналасында топырақ 
8–10 см тереңдікке дейін жерді қопсытады. Қопсыту өсімдікке және 
оның өнімділігіне жағымды әсер етеді, топырақтың аэрациясын 
және су өткізгіштігін жақсартады.

Бақша жидектерінің арасында қарлыған ең өнімдісі болып 
табылады, себебі ол 10 немесе одан көп жыл жеміс береді. Егер жақсы 
күтім жасасаңыз, бұтақтан 30 кг-ға дейін жидек жинауға болады.

Тамыры қарақатқа қарағанда жақсы дамыған. 10–40 см 
тереңдікте орналасады. Бірақ тамыры арқылы көбеймейді, себебі 
оның қосалқы тамырлары болмайды. Оның қызметін бүршіктер 
атқарады. Қарлыған тым мөлшерлі ылғалдылықты ұнатпайды. 
Қарлыған бұтасы қыстың қатты суықтарына төсімсіз, үсіп қалады. 
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Өсімдік жарықты талап етеді. Егер бұта көлеңкелі жерде болса, 

бұтақтар жұқа әрі ұзын, биік болып өседі. Олардың кейбіреулері, 
әдетте қурап қалады. Мұндай бұтақтар жеміс беруді тоқтатады. 
Сондықтан  қарлыған жақсы жарықтандырылған жерлерде 
орналастырылуы тиіс.

Сонымен қатар, ол жылуды ұнатады. Егер жаз суық болса, онда 
жеміс ерте пісіп, түрлі аурулар байқалады.

Қарлығанның бұтақтары тікенекті. Дегенімен, қазіргі уақытта 
тікенегі аз, тіпті тікенегі жоқ сорттар шығарылуда.
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