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MULTIPLE SCATTERING OF MESONS ON THE 9BE NUCLEUS IN THE GLAUBER
THEORY
Abdramanova G.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Supervisor - k.ph.-m.sc. Imambekov O.
The study of the interaction of hadrons with nuclei is a key task of the theory of the atomic
nucleus and nuclear reactions. This is a test that allows you to explore both the structure of the
nucleus and the nature of nuclear interactions. The most thoroughly studied are light nuclei, a
limited number of nucleons in which allows the use of various model approaches, both
phenomenological and microscopic, to describe them. The most commonly used theoretical
methods for studying light nuclei are the multiparticle shell model, cluster potential models, the
optical model, the method of resonating groups, the Glauber diffraction theory of multiple
scattering, etc.
In this work, multiple scattering of mesons on the 9Ве nucleus at intermediate energies is
investigated. The incident mesons in the process under consideration have energies of several
hundred MeV and are scattered at small angles. Therefore, the theory of multiple scattering is
applied to the theoretical description of this process. In Glauber's theory, the input parameters are
the elementary amplitudes of the meson-nucleon scattering and the wave functions of the nuclei in
the initial and final states.
The elementary amplitudes of the meson-nucleon interactions at intermediate energies were
previously investigated by us in our papers [1, 2]. They are parametrized by gaussoids as follows:
( )=

( + )∙

,

(1)

is the relative momentum determined in the mesonwhere
is the total cross section,
nucleon mass center system, is the imaginary unit, and q is the meson momentum. The parameters
α and β are determined from the best description of the available experimental data on π±N and
K±N scattering.
The wave function of the 9Ве nucleus in the multicluster dynamic 2N model was also
calculated in the works of Kukulin [3]. This nucleus is distinguished by its non-standard properties
among the 1p-shell kernels. It has a large quadrupole (Q = 53 mb) and octupole (= 50 fm2)
moments, which indicates its strong deformation. It has a very low binding energy in the 8Ве +n
(1.67 MeV) and ++n (1.57 MeV) channels, whereas the proton binding energy is an order of
magnitude larger and equal to 16.9 MeV (for comparison, the proton binding energy in the particle is equal to 19.815 MeV). This is a direct indication that the 2n structure should be
dominant in the 9Ве nucleus.
In the present work, the angular distribution of the differential cross section of π ±9Ве- and
±9
К Ве scattering is calculated at several energies of the incident mesons.
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[1] Аbdramanova G. Parametrization of elementary π±n- and K±n- amplitude at intermediate
energies // СборниктезисовМеждународнаяконференциястудентовимолодыхученых«Фараби
Əлемі». -2018
[2] Имамбеков О, Токсаба Ж., Абдраманова Г. Элементарные взаимодействия пионов и
каонов с нуклонами в области промежуточных энергий // Вестник KBTU. - 2018
[3] Kukulin V.I. et al. Tree-Body Calculations of A=9 Nuclei with Supersymmetric α-α
Potentials. Few Body Systems, 1995, vol.18, p.191-202
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TASKS OF A QUASIKEPLER AND PLANETARY COSMOGONY
Aykymbay A., Rysbekova A., Makhalov A.
Al-Farabi Kazakh national university, Almaty
Scientific supervisor: associated professor Beissen N.A.
Planetary cosmogony is still far from the use of GR mechanics, quantization, and the
equilibrium of the equations of nonequivalent thermodynamics. This is a classic. However, this is
not always the case. In fact, there are some signs of this.
First, the presence of a circular orbit of the test body, which is stable in the equatorial plane of





the central body and resistant to the vector elements of the orbit M (angular momentum) and А
(Laplace vector).
A well-known problem on the GR mechanics of general relativity is the Lenz-Tiring problem,
we will consider a problem on the movement of a test body m0 in a moving finite field and will
conduct it. This review is based on a first approximation of the adjusted Fockvalue for a liquid
balloon.
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For the general case of quasikepler problems of mechanics of GR, there exists an averaged
Hamiltonian
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and autonomous canonical equations
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is the vector of infinitely small rotation.
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STANDING GRAVITATIONAL WAVE SOLUTION IN THE PRESENCE OF A
DOMAIN WALL
Arystanbek A., Arzimbetova M.
Al-Farabi Kazakh national university, Almaty
Supervisor: Myrzakul Shynaray
In this work we present an exact standing gravitational wave solution in the presence of a
domain wall and a massless scalar field. The solution we give here is a non-trivial modification of
the usual domain wall solution.
1
(
) − (1 + | |)[
]
−
+
(1)
=
1+ | |
i.e. it is not simply a weak field gravitational wave in the background (1), but is a solution to the full
non-linear gravitational field equation. Unlike the pure domain wall solution, which is a vacuum is
a solution everywhere except at the location of the wall i.e. z=0, our solution is supported by a
scalar field. Vacuum standing wave solutions to the Einstein field equations were investigated in (3)
and it was found that some special case of the Einstain-Rosen cylindrical waves may be considered
standing waves. However because of the non-linearity of general relativity one can not (as in
electrodynamics) take two oppositely traveling plane waves (i.e. the pp-wave solutions (4) and add
them together to get a standing wave. Our plane symmetric, standing wave solution is supported by
a domain wall and scalar field. We find that the scalar field and the transverse metric components
oscillate with a /2 phase difference which suggests passing of energy back and forth between the
scalar and gravitational field.Since the energy of the scalar field can be localized this seems to
imply that one can for this solution have a localized energy for the gravitational field - or at least for
the wave part of the gravitational field.Defining a localized gravitational field energy is difficult (5),
and strictly speaking it is impossible since via the equivalence principle one can always locally go
to a frame in which space-time is Minkowski, i.e. a frame where the gravitational field vanishes. In
the conclusion we will discuss in what limited sense it may be valid to think of localized
gravitational field energy for this solution.
The requirement of a domain wall in our solution isnot surprising since even in
electrodynamics one must have conducting planes in order to make standing waves.In the
conclusion we argue that - minus the scalar field- there is a large similarity between the present
solution and the simple electromagnetic standing wave between two infinite conducting planes. For
the solution inthis paper there is only one plane - the domain wall atz = 0. The other wall is
provided by the static part of the gravitational field which increases as one moves away from
z
= 0. This is similar to the experiments of 6 where neutrons were trapped between a reflecting
surface at the surface of the Earth and the gravitational potential of the Earth. As in these neutron
experiments we find discrete frequencies of oscillation for our gravitational standing wave just as
the neutrons had discrete frequencies/energy levels. Also this analogy between the present
gravitational solution and the neutrons experiments (where the oscillating part of the gravitational
field is equivalent to the neutrons) again is suggestive that at least for the wave part of the
gravitational field one has some idea of localization of gravitational energy. For neutrons there is a
well defined concept of localization of energy.In our investigations we have given a simple example
of a standing gravitational wave with plane symmetry. This solution is not a vacuum solution but
requires the presence of a domain wall at z=0 and a massless scalar field, , occupying the region
z>0.
Referenceы
[1] Penrose R., Proc. Roy. Soc. London A 381 (1982) 53.
[2] Ch.-Ch. Chang, J. N. Nester and Ch.-M. Chen, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1897;
[3] S. V. Babak and L. P. Grishchuk, Phys. Rev. D 61 (1999) 024038.
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INVESTIGATION OF FORM FACTORS OF PROTONS AND NEUTRONS IN 7 LI AND 7 BE
Duisenbay A.D.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty,
Scientific advisor: d.ph.-m.sc., prof. N.Zh. Takibayev, prof.V.S. Vasilevsky, V.O. Kurmangalyeva
Form factors of protons and neutrons in 7 Liand7 Beareinvestigatedwithinamicroscopictwoclustermodel. The model correctly treat the Pauli principle and make use of the oscillator basis to
expand wave function of two-cluster system. Dynamics of two-cluster system is totally governed by
a semi-realistic nucleon-nucleon potential. We demonstrate that the model used correctly reproduces
form factors for the ground state of 7 Li and7Be.
Theelasticformfactorsforground3/2—statesof 7Liand7Bearepresented in Fig. 1. The form factors
are calculated with MHNP.

Fig. 1: Form factors of the elastic electron
scattering from the ground states of 7Li and
7
Be.

Fig. 2: Form factor F(q)of elastic electron scatteringon
the first excited 1/2— states in 7Li and 7Be.

InFig.2 wedisplayformfactor ofelectronelasticscatteringfromthe excited1/2 -states in 7Li and
7
Be. These results are also obtained with MHNP.
Thepresentresultsareinagreementwithothermicroscopicmodel.For
example,theformfactorsforthegroundstateof7Liand7Be,presented
above,areveryclosetothoseobtainedinRefs.[1],[2],[3]withintheother
realizationoftheresonatinggroupmethod.Thereisalsofairlygoodagreement with the experimental
data Ref.[4].
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[1] T. Kaneko, M. Shirata, H. Kanada, and Y.C. Tang, Neutron and proton form factors of
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Li and 7Be, Phys. Lett. B, vol. 192, pp. 259-262, July 1987.
[2] H. Kanada, Q.K.K. Liu and Y.C. Tang, Charge form factor of 7Li with resonating-group
wave function, Phys. Rev. C, vol. 22, pp. 813-822, Aug. 1980.
[3] T. Kajino, T. Matsuse and A. Arima, Electromagnetic properties of 7Li and 7Be in a
cluster model, Nucl. Phys. A, vol. 413, p. 323, Jan. 1984.
[4] L.R. Suelzle, M.R. Yearian, and H.Crannell, Elastic Electron Scattering from Li6 and Li7,
Phys. Rev., vol. 162, pp. 992-1004, Oct. 1967.
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THIN-SHELL TOROIDAL WORMHOLE
Dyadleva V. V.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific advisor: d.ph.-m.sc., proff. Dzhunushaliev V. D.
We consider a topologically nontrivial thin-shell wormhole with a throat in the form of a
torus. It is shown that: such a wormhole is stable with respect to excitations of the throat; not all
energy conditions are violated for such wormholes; if any of the energy conditions is violated, this
violation occurs only partially in some region near the throat, and in other regions the violation is
absent. Also, we discuss the differences between spherical
wormholes and toroidal
wormholes under investigation.

Fig.1. The profiles of the energy conditions for thin-shell
From this figure, one can see that in some regions of such a throat, there occur the violation of
the null/weak energy conditions. This violation occurs only partially in some region near the throat,
and in other regions the violation is absent.
References
[1] V. Dzhunushaliev, V. Folomeev, B. Kleihaus, J. Kunz; Phys. Rev. D 99, 044031 (2019)
[2] A. Einstein and N. Rosen, Phys. Rev. 48, 73 (1935).
[3] M. D. Kruskal, Phys. Rev. 119, 1743 (1960).
[4] J. A. Wheeler, Phys. Rev. 97, 511 (1955).
[5] C. W. Misner and J. A. Wheeler, Annals Phys. 2, 525 (1957).
[6] H. G. Ellis, J. Math. Phys. 14 (1973) 104.
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STUDYING THE NUCLEAR STRUCTURE OF 9Li
Galanina L.I.1, Morzabayev А.К.2, Alibayeva А.G.2
1

Research Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia;
2
L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
Scientific advisor: Morzabayev А.К.
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Li lithium isotope is interesting for researchers because it is a low-nucleon system strongly
clustered in some channels, which can be considered as a convenient test when testing various
model wave functions (WFs), as well as studying the mechanism of interaction of protons with
nucleons in a nuclear medium.
The 9Li isotope is unstable, with the lifetime τ = 0.257 s [1]. The study of this nucleus only
became possible recently, after the appearance of a new technique of secondary radioactive beams,
which are obtained in the accelerator as a result of nuclear reactions, accelerated again and sent to
the target. The formulation of experiments on unstable nuclei in inverse kinematics made it possible
to measure the scattering cross section and to discover a qualitatively new type of nuclear structure
— a halo. Halo nuclei are characterized by the large interaction cross section (leading to large rms
radii), a weak binding energy of the valence nucleons, and a narrow impulse distribution of
products in fragmentation and Coulomb dissociation reactions. However, not all neutron-rich nuclei
have a halo structure. In some nuclei there is no extended neutron distribution, and there is only an
excess of neutrons over protons, which is usually observed on the nuclear surface, such a structure
is called a “fur coat”. 9Li belongs to this type of nuclei, in which the presence of a “fur coat” does
not lead to an increase in the size of the nucleus.
Experimental data on the measurement of differential cross sections (DS) of elastic scattering
9
р Li, carried out in Germany (Darmstadt, GSI laboratory) at 700 MeV/nucleon [2] and in Japan
(RIKEN accelerator laboratory) at 60 MeV/nucleon [3], confirm the presence of such a structure.
From the comparison of experimental data with those calculated in the framework of the diffraction
theory, information on the distribution of nuclear matter was extracted. For the nucleus under
consideration, the matter distribution turned out to be: Rm = 2.44(6) fm (according to the latest data
from [2]). A comparison with the 6Li nucleus (Rm = 2.44(7) fm) showed that the radii of both nuclei
coincide within the limits of errors, which leads to the conclusion that the packing of nucleons in
9
Li is denser. Attracting data on the charge (proton) radius obtained from independent laserspectroscopic experiments [4] made it possible to determine both the neutron radius and the
thickness of the neutron “fur coat”  np  Rn  R p , which turned out to be equal to 0.49 fm for 9Li
and close to that calculated by other methods: stochastic variation [5] and Monte Carlo [6].
However, as noted in [7], the study of the radial structure from experimental DSs is somewhat
limited by the lack of knowledge of the complete mechanism and dynamics of reactions.
The 9Li nucleus is of interest both by itself and as an element of the structure of other nuclei
(the 9Li nucleus is the core of the most famous 11Li halo nucleus, when it is considered in the 9 Li-nn model).
References
[1] L. Wen et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 564 (2006) 471–
474.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

A. V. Dobrovolsky et al., Nucl. Phys. A 766, 1 (2006).
C. B. Moon et al., Phys. Lett. B 297, 39 (1992).
G. Ewald et al., Phys. Rev. Lett. 94, 039901 (2005) (Erratum).
Y. Suzuki et al., Progr. Theor. Phys. Suppl. 146, 413 (2002).
S. C. Pieper et al., Phys. Rev. C 66, 044310 (2002).
P. Egelhof et al., Eur. Phys. J. A 15, 27 (2002).
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X-RAY AND ION EMISSION SOURCES IN HIGH-CURRENT DISCHARGE PLASMA
Moldabekov Zh.M.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Supervisor: Zhukeshov A.M.
One of the most important tasks of nuclear-physics methods of plasma diagnostics is the
research of plasma spatial structure [1]. The research of various radiation types spatial distribution
allows to obtain information on processes occurring in a plasma object. X-ray spatial distribution
researches are well developed [2], but the methods of ion spatial distribution research are
complicated enough and require special registration methods[3-4]. That is the reason why there are
virtually no reliable results of ion emission sources research in high-current discharges.
The discharge ignites in products of electrode material, copper erosion. A battery of lowinductance high-voltage capacitors with total capacitance ɋ= 3–12 F was used as a pulsed current
source. The battery charging voltage is U=5–20 kV, the maximum discharge current is Imax= 60–
150
kA,
and
the
discharge
period
is
Ɍ=5–8
μs.
The
discharge
is initiated by foreplasma injection from an additional low-current pulsed surface-erosion discharge
with a period of ~0.2μs fig 1.

Fig. 1. Specters of ion emission from micropinch plasma discharge
Images of x-ray and ion emission from varying-current plasma of micropinch discharge have
been obtained during experiments. Spectral characteristics of ion emission in the energy range of 580 keV have been confirmed.
References
[1] Bakshayev et al. (2001), Ostrovskaya et al. (2010), Donin et al. (2003).
[2] Filippov
N.V.,
Filippova
T.I.,
Khutoretskaia
I.V.,
Mialton
V.V.,
VinogradovV.P..Megajoule Scale Plasma Focus as Efficient X-ray Source // Physics Letters A 1996. – 211. - Р. 168-171.
[3] Плазменный фокус. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская
энциклопедия. 1988. – С.1437.
[4] Krokhin O.N., NikulinV.Ya. The upgraded plasma focus installation "FLORA"- the
installation "TULIP"// Journal of Technical Physics, -1999, vol. XL, № 1.
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INVESTIGATION OF QUASIPERIODIC OSCILLATION
IN LOW-MASS X-Ray BINARY SYSTEMS
Niyazov K.A., Zhumakhanova G.D.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific supervisor, PhD, associate professor Boshkayev K.A.
Quasi-periodic oscillation(QPO) is the way in which theX-raylight from an astronomical
object blinks about certain frequencies. QPOs are a common feature in the X-ray power density
spectrum of black hole binaries and a potentially powerful tool to probe the spacetime geometry
around these objects. In these cases, the X-rays are emitted near the inner edge of anaccretion diskin
which gas swirls onto acompact objectsuch as awhite dwarf,neutron star, orblack hole.
In this work we study the quasiperiodic oscillation from low-mass X-ray binary (LMXB)
systems. To explain the QPOs, various models have been proposed. Here we consider a model
based on relativistic precession, because it is one of the simplest models that involve minimum set
of parameters.
X-ray binariesare a class ofbinary starsthat are luminous inX-rays. Binary stars have many
classifications, we use LMXBs.In the light of the relativistic precession model, we present a
detailed analysis extending the ones performed in the Schwarzschild space-time. We consider the
kilohertz quasiperiodic oscillations in the field of a static central object. We derive analytic
formulas for the fundamental frequencies in the Schwarzschild spacetime, and by means of these
frequencies we interpret the kilohertz quasiperiodic oscillations of LMXBs of the atoll and Z
sources.
We consider the Keplerian, radial and vertical fundamental frequencies in the Schwarzschild
spacetime to study the so-called kilohertz quasi-periodic oscillations from low mass X-ray binary
systems. We show that, within the Relativistic Precession Model, the interpretation of observed
kilohertz quasi-periodic oscillations in terms of the fundamental frequencies of test particles in the
Schwarzschild spacetime.
We show that the quasiperiodic oscillations data can provide information on the parameters,
namely, the mass and radius of compact objects in low-mass X-ray binaries in the Schwarzschild
metric. We are considering the Kerr metric to investigation fundamental frequencies, to be exact we
are calculate radial Ωr, vertical Ωθ frequencies.
References
[1] Stella L., Vietri M. kHz Quasiperiodic Oscillations in Low-Mass X-Ray Binaries as
Probes of General Relativity in the Strong-Field Regime // Physical Review Letters - 1999, Volume
82, Issue 1, pp.17-20.
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[3] Abramowicz M., Almergen G., Kluzniak W., Thampan A. Circular geodesics in the
Hartle-Thorne metric // ArXiv General Relativity and Quantum Cosmology e-prints, December
2003.
[4] Bambi C., Nampalliwar S. Quasi-periodic oscillations as a tool for testing the Kerr
metric: A comparison with gravitational waves and iron line // ArXiv General Relativity and
Quantum Cosmology e-prints, April 2016. Europhys.Lett. 116: 30006, 2016.
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NUCLEAR PHYSICS IN MEDICINE.THERAPHY METHODS
Nurakhmetova S.Zh.
IETP, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Supervisor: professor Takibayev N.Zh.
Nuclear Medicineis a new treatment modality and imaging technique used to diagnose and
treat diseases and track disease progression.
This radiological subspecialty includes various studies in which radioactive materials are
given to patients, to scatter through the body, and after that image spectrum will be obtained.
Various techniques used in this involve X-ray radiography, ultrasound, computed tomography (CT),
nuclear medicine, positron emission tomography (PET) and magnetic resonance imaging (MRI) etc.
Radiation therapy is a method of treatment of tumoral and a number of non-tumorous diseases
with the help of ionizing radiation. [1]
There are constant elements which used in radioisotopic diagnostics so that’s why we made
only the physical analysis of them. But in therapy we can suggest a new method which will give us
one more effective, more general, more safe method and a complete treatment. [2-3]
The method consists of X-ray and neutron beams obtained by channeling.
There are many advantages of this method which has a a high probability of complete
destruction of the tumor and by using channeling neutron and considering a power of neutron it can
be reach the goal and destroy a tumor without touching other organs and the most important fact is
the minimum consequents.
References
[1] J. Blatt, V. Weisskopf. Theoretical Nuclear Physics // Springer. -1979. –P. 499.
[2] Ch. Archibald. Radioisotope diagnostics // New Jersey. -1959. –P. 13.
[3] W. Ananda. Nuclear Medicine // New Deli. -2016. –P. 295.
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USE OF MOLYBDENUM AS A STRUCTURAL MATERIAL OF FUEL ELEMENTS FOR
IMPROVING THE SAFETY OF NUCLEAR REACTORS
G.G.Kulikov2, B.K.Kozhakhmet1, O.T.Esengeldiyev1
1

2

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
National research nuclear university "MEPHI", Moscow, Russia
Supervisor: G.S.Nurbakova

Main purpose of the study is justifying the use of molybdenum as a structural material of fuel
elements for improving the safety of nuclear reactors. Particularity of used molybdenum is that its
isotopic composition corresponds to molybdenum, which is obtained as the tailing during operation
of the separation cascade for producing a material for medical diagnostics of cancer.
As is known, a refractory material based on molybdenum is characterized by good thermalphysical properties. Therefore, such a material appears to be attractive when using dispersion fuel
elements with good heat-conducting molybdenum matrix. However, there are some difficulties to
use such a material in the reactor core. Firstly, molybdenum of a natural isotopic composition is
quite a strong absorber of neutrons. Secondly, it is necessary to take into account its compatibility
with fuel material on the one hand and with coolant on the other hand. Resolving these issues is the
subject of the present work.
Zirconium alloys are used as a basic structural material in the core of thermal reactors. The
advantage of zirconium alloys is small neutron capture cross-section in the thermal energy range. At
the same time molybdenum of a natural isotopic composition is characterized by a significantly
larger neutron capture cross-section in this energy range. It can be seen that neutron capture crosssection at thermal point (En = 0.025 eV) of molybdenum of a natural isotopic composition is 13
times larger than that of zirconium.
There is already a commercial enrichment of molybdenum with the production of the desired
isotopes 98Mo and 100Mo for medical diagnosis of early formation of cancerous tumors. Currently,
the diagnosis is the most advanced in the world in the field of medicine and, therefore, the need for
these heavy isotopes of molybdenum is high and continues to rise.
Keeping this fact in mind, it can be assumed that the process of obtaining molybdenum
enriched by the light isotopes 92+94Mo can be successfully combined with the process of producing
heavy isotopes 98Mo and 100Mo. Heavy isotopes are the product at one end of enrichment cascade,
while light isotopes are the product at the other end. Of course, the structure of the cascade requires
to be changed to get rid of the strong neutron absorber - isotope 95Mo, atomic weight of which is
intermediate in a series of atomic weights. Since this isotope is in the middle of the spectrum of the
atomic weights of molybdenum natural isotopes , a cascade of isotope separation with additional
selection in the middle of the cascade should be used.
For creating a fuel element it is preferable to use dispersion fuel containing granules of a
metal alloy U-9%Mo, dispersed into the molybdenum matrix. To improve the thermal contact of
fuel with cladding, the latter also should be produced, for example, from Mo-based alloy. It is
known that molybdenum and its alloys are compatible with both aqueous coolant (in thermal
reactors), and liquid metals Na, Pb and Pb-Bi in fast reactors.
A method for reducing the time constant of the fuel elements allowing us to increase the
safety of light water reactors and fast reactors by using dispersion fuel in cylindrical fuel elements
containing, for example, granules of metallic U-Mo-alloy into Mo-matrix with enrichment by
weakly absorbing molybdenum isotopes was proposed. At the same time the use of the isotopic
molybdenum would be more than 50%.
References
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CORRESPONDENCE OF THE EREZ-ROSEN METRIC WITH THE Q-METRIC
Nurbakyt G.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific supervisor: PhD, associate professor Boshkayev K.A.
In this work, we analysed all the exact solutions of Einstein’s vacuum field equations which
contain the Schwarzschild solution as a particular case and, in addition, possess an arbitrary
parameter which determines the quadrupole of the gravitational source. In particular, we studied the
Erez–Rosen, Hartle-Thorne solutions and the q-metric, obtained from the Schwarzschild by
applying a Zipoy–Voorhees transformation.
The study of the multipole moments of all the solutions shows that by choosing the
quadrupole parameter appropriately all of them are characterized by the same mass and quadrupole,
although differences can appear at the level of higher multipoles. This means that all the solutions
can be used to describe the exterior gravitational field of a distorted mass distribution with
quadrupole moment.
Our results show that all the solutions analysed in this work are equivalent from the physical
point of view in the sense that they satisfy all the conditions that are necessary to describe the
exterior gravitational field of realistic compact objects. Nevertheless, from a practical point of view
the q-metric presents certain advantages over the remaining metrics. Indeed, the mathematical
structure of this metric is very simple which facilitates its study. For instance, when searching for
interior solutions with quadrupole that could be matched with an exterior quadrupolar metric, one
certainly would try first the q-metric because of its simplicity.
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THE PHYSICS E31 EXPERIMENT TO SEARCH THE Λ(1405) ) VIA THE d(K- ,πΣ)
REACTIONAT J-PARC K1.8BR.
Omar Zh. for the J-PARC E31 collaboration
Al- Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, Osaka, Japan
There is a long-standing argument if Λ(1405) is a KbarN bound system. According to the
theoretical analyses of Chiral Unitary model, a pole structure of Λ(1405) is located near the KbarN
threshold. Therefore, it is necessary to clarify how Λ(1405) is coupled with KbarN channel. For that
reason, we have conducted an experiment to study Λ(1405) through in KbarN reaction channel
(E31). Since Λ (1405) cannot be formed directly from the K-p reaction in free space, we use the
d(K-, Σπ) n reactions at a kaon momentum of 1 GeV/c, where the incident kaon knock-out a bound
nucleon in the deuteron, become to be an off-shell Kbar and forms Λ(1405) followed by a Σπ
decay.
The E31 experiment is performed at the K1.8BR beamline in the Hadron Experimental Hall
of J-PARC, Japan. We have finished a beam time and data taking for the second run of E31 in
January and February 2018. In the second run, we could increase the statistics several times. Based
on the second run data, we analyzed the Σ+π- and Σ-π+ invariant mass spectra in the d(K-, Σ+π-)"n"
and d(K-, Σ-π+)"n" reactions, respectively, where "n" is clearly identified in the missing mass
spectrum of each reaction. And also, peak position for Λ (1405) and Λ (1520) are clearly seen in
Figure 1.

Fig. 1. Invariant Mass of Σ+π-(GeV/c²) (left) and Σ+π-(GeV/c²)(right).
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THE RESEARCH OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN LEUCOCYTES
DEPENDING ON DOSIMETRIC LOADS BY METHODS OF AN OPTICAL
MICROSCOPY
Rakhimova Y.А.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific advisor: Ph.D. Dyachkov V.V.
In modern nuclear medicine a large amount of data has been accumulated about information
that not only significant but also small doses of radiation can harm the blood causing chromosomal
aberration as a result of which the cellular equilibrium is broken.
Kazakhstan might be exposed to a variety of hazardous materials including radon, a
radioactive gas occurring naturally as an indirect decay product of uranium. The main concern in
Kazakhstan is that approximately 85 % of the urban population lives in territories where
environmental pollution is known to be exceeded permissible standards [1] together with vastly
unknown contamination problems.
The main aims of the research: to develop a technique for “online” exposure of blood cells,
the production of metaphase plates, preparation of metaphase chromosomes, to study the
dependence of individual types of chromosomal aberrations depending on the radiation doses, to
develop a physico-mathematical model of the mechanism of radiation damage of blood cells and its
computer implementation.
The expected results: development of a technique for obtaining metaphase plates of blood
samples of irradiated alpha particles with an energy of about 5 MeV, the research of the function of
survival of blood leucocytes upon their irradiation with alpha particles and measurement of “doseeffect” relationship.

Fig. 1.experiment scheme: blood irradiation from alpha source
Kazakhstan has 12 % of the world’s uranium resources and an expanding mining sector,
producing about 22,830 tonnes in 2014, and planning for further increase to 2018 [2]. The mining
and milling of uranium ore in the North and East Kazakhstan have caused contamination of the
environment through a number of activities, specifically the open pit mining process, transportation
to and from milling sites, the milling and processing of ore, and open-air storage of radioactive and
non-radioactive mining wastes.
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DARK MATTER WITHIN THE FERMIONIC MODEL
Sadirkhanov Zh.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Supervisor:PhD, associate professor Boshkayev K.A.
Dark matteris the unknown type of matter which theoretically exists in our universe. What we
know about dark matter is that it doesn’t interact with electric and magnetic field. Although dark
matter has not been observed directly, the existence and properties of dark matter are concluded
from its gravitational effects on the motion of visible matter (baryons). Studying the motion of
visible matter in galaxy, scientists predicted the existence of invisible matter and called it “dark
matter”. Standard model of cosmology indicates that energy-mass of dark matter is 26,8% out of
total, when baryonic mass is only 4,9%.
The presence of dark matter (DM) in the halo is inferred from its gravitational effect on a
spiral galaxy's rotation curve. Without large amounts of mass throughout the (roughly spherical)
halo, the rotational velocity of the galaxy would decrease at large distances from the galactic center,
just as the orbital speeds of the outer planets decrease with distance from the Sun. However,
observations of spiral galaxies, particularly radio observations of line emission from neutral atomic
hydrogen (known, in astronomical parlance, as HI), show that the rotation curve of most spiral
galaxies flattens out, meaning that rotational velocities do not decrease with distance from the
galactic center [1].
Since the beginning of the 20th century the detection and nature of the dark matter (DM) is
still one of the big challenges in modern astrophysics. In 1933 Fritz Zwicky noticed that on large
scales galaxies in the local group move faster as expected when considering the distribution of
baryonic matter only. The pioneering work by Vera Rubin and her collaborators on optical (H α)
galaxy rotation curves proved the prevalence of DM in galaxies. The main indication for the
existence of DM on galaxy scales is the presence of flat rotation curves with almost constant
circular velocity through the outer region: the so called DM halo. Measured velocities range from
few 10km /s for dwarf galaxies, about 200km /s for spirals and up to few 1000km /s for galaxy
clusters. This implies the influence of dark matter at any scales. Many different attempts based on
cosmological models (e.g. CDM or ΛCDM) have been proposed to describe dark matter [2].
The systems of self-gravitating semi-degenerate fermions in general relativity were studied
and more recently with applications to dark matter in galaxies. It was shown that, for a given central
temperature parameter (β0) is in agreement with the corresponding observed halo circular velocity,
there are lower bounds for the central degeneracy parameter (θ0) and particle mass (m ~ 0.4 keV)
above which the observed halo mass and radius are fulfilled. The density profiles solutions in this
approach present a novel core-halo morphology composed of a quantum degenerate core followed
by a low degenerate plateau until they reach the r-2 Boltzmannian regime. This interesting overall
morphology provides the flat rotation curves in the outermost part of the galaxies as well as a
possible alternative to massive black holes in their centers [3-4].
References
[1] A. Bosma, (1978), Phys. D. Thesis, Univ. of Groningen
[2] V. C. Rubin, W. K. J. Ford, N. Thonnard, ApJ 238, 471–487 (1980).
[3] J. G. Gao, M. Merafina and R. Ruffini, A&A 235, 1 (1990).
[4] R. Rufﬁni, C. R. Argüelles, and J. A. Rueda, MNRAS 451, 1409.7365 (2015).

16

FLAT-SYMMETRIC SOLUTIONS OF DOMAIN WALLS IN−

GRAVITY

Serikbolova A.A., Nurtayeva G.K.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Supervisor: prof. Dzhunushaliev V.D.
One of the most interesting and perspective directions in modern theoretical physics is
studying of the modified gravity theories. The purpose of this direction is the description of gravity
within the modified theory so that without being in a conflict with the available experimental data to
offer the best description of a wide range of the phenomena in cosmology, including, for the best
understanding of the nature of dark matters and energy.
In this work 4-dimensional domain, walls in ℱ ( )gravity are investigated. Where α > 0 and n
are some constants. Choosing ℱ ( ) = −
, one can show that such models are in good
agreement with observational data. To explore the present accelerated expansion of the Universe,
there are some ranges of n that do not contradict observational cosmological data. Therefore, it
seems natural to consider these values of n for domain walls.
Domain walls were first predicted in Einstein's theory of gravity. In this theory, they were
defined as topological defects that occur when a vacuum has different components. Using the
( )(
)−
metric for the 4-dimensional domain wall as
=
−
−
the following 3-rd order equation in modified gravity is obtained :
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We investigate the approximate behavior of the solutions of equation (1) at the point z = 0 as
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+

+⋯
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where , δ, are some constants.
We solved numerically this equation and found regular asymptotically anti-de Sitter solutions
in some range of parameter n and δ. To ensure the regularity of equation it is necessary that β would
be finite as z → 0, which leads to δ > 3. It means that solutions can exist only when n is in the
following interval of values:
1 < n < 2.
On the basis of the obtained data phase portrait of 4-dimensional domain wall was built. The
main feature of these models consists in existence of a fixed point in phase space representing the
center of a wall.
In conclusion, it should be noted that obtained solutions are very interesting, since they are
vacuum solutions, in contrast to domain walls solutions obtained in general relativity.
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CLUSTERS HEAVIER THAN HELIUM IN LIGHT AND MEDIUM ATOMIC NUCLEI
Sidorov Y.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Supervisor:Doctor of Physical and Mathematical sciences, prof. Yushkov A.
One of the essential tasks of theoretical and experimental nuclear physics today is the task of
studying the size, shape and internal structure of atomic nuclei. By the beginning of the twenty-first
century, the phenomenon of nucleon clustering was experimentally established. Later, a number of
theoretical approaches to the formation of clusters in the atomic nucleus were developed. The topic
of the present work is devoted to the search for multiclusters with mass numbers more than four on
the beams of heavy ion U-400 accelerators in light and medium nuclei is relevant, in connection
with the recent direct experimental detection of multiclusters with a mass number less than or equal
to four on the Kazakhstan cyclotron.
The success of the experiment depends on the formulation of the problem and the choice of
optimal parameters in the preparation. In this paper, a scattering chamber is developed that provides
a high angular resolution of differential cross sections not exceeding 0.15 deg. The energy range for
the incoming ions is determined. The reactions 16O(12C,12C)16O selected from the international
EXFOR database for the energies of flying particles 62 MeV, 75 MeV, 80 MeV, 94.8 MeV, 100
MeV, 115.9 MeV, 124 MeV were processed. Representing the scattering amplitudes in the form of
partial wave decomposition, the scattering matrix is represented as a strongly absorbing core model:
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By computer adaptations of the theoretical angular distribution of diffraction cross-sections to the
experimental, the tangent angular momentum l0 is determined, after which from the semiclassical
bond the radius of interaction of the Rint for the trajectory of the incident particle, tangent to the
1
surface of the nucleus is determined. Rint  n  n2  l0 (l0  1)  , where n is the Coulomb

k
parameter. By subtracting the radius of the incident particle R int. and the radius of action of nuclear
forces RNN, the radius of the nucleus R=Rint. - Rincid. - rNN was found and the diffusivity of the
interaction radius of the dRint. was determined.
Based on the assumption that the nuclei consist of spatially isolated clusters and parallel
diffraction of de Broglie waves λ should be observed both on the nucleus with radius R1 as a whole
and on its individual substructures-clusters R2 by fitting on a computer, the sizes of scattering
nuclei and cluster substructures were determined.
Energy (MeV)
R1 (Fm)
R2 (Fm)

62
3,63
0,3

75
3,9
0,3

80
4
0,3

94,8
4,04
0,22

100
4,1
0,24

115,9
4
0,2

124
4,1
0,2
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DESCRIBTION OF ROTATION OF THE QUADRUPOLAR MASS DISTRIBUTION
WITH A STATIONARY GENERALIZED Q-METRIC
Mansurova A., Alimkulova M.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific supervisor: associated professor Beissen N.A.
The black hole uniqueness theorems state that the most general asymptotically flat solution of
Einstein’s vacuum field equations with a regular horizon is the Kerr metric, which has only two
independent parameters corresponding to the mass and angular momentum. In terms of multipole
moments, this statement is equivalent to the fact that black holes can have only mass monopole and
angular dipole moments. All higher multipole moments should disappear, probably in the form of
gravitational waves, during the gravitational collapse of an arbitrary rotating distribution, the final
position of which is a black hole.
On the other hand, astrophysical compact objects include not only black holes, but also
ordinary stars, neutron stars, white dwarfs, planets, etc. For describing the gravitational field of such
objects, we can expect that higher multipole moments can play an important role. Consider a
particular case of a static mass distribution with a quadrupole moment describing the deviation from
spherical symmetry. Uniqueness theorems show that in the case of the disappearance of a
quadrupole there is only one vacuum solution, namely the Schwarzschild solution.
The goal of this paper is to obtain a stationary generalization of the q-metric with allowance
for the rotation of the quadrupole mass distribution. It is shown that this generalization satisfies all
the physical conditions that are considered as candidates for describing the external gravitational
field of deformed compact objects.
It was presented that a stationary generalization of a static metric, which is the simplest
generalization of the Schwarzschild metric containing a quadrupole parameter. The new solution
was given in terms of the Ernst potential, from which all metric functions can be obtained
algebraically or by quadratures.
The stationary q- metric turns out to be asymptotically flat and free from singularities outside
the region defined by the spatial coordinate x s m /  , which in the static limiting case is located on
the singular hypersurface rs  2m . The new solution contains, as a special case, the Kerr solution,
indicating that the new free parameter may be related to the rotation of the mass distribution. It is
concluded that the stationary q-metric can be used to describe the external gravitational field of a
rotating deformed mass distribution.
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SCALAR TENSOR HORNDESKI MODELS: SIMPLE COSMOLOGICAL
APPLICATIONS
Karsimanov B., Arzimbetova M.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Supervisor: Myrzakul Shynaray
In the last years, modified theories of gravity became very popular due to the possibility to
describe a huge variety of cosmological scenarios that standard matter and radiation are not able to
reproduce in the classical framework of Einstein’s gravity. In modified gravity, the HilbertEinstein
action of General Relativity, namely the Ricci scalar R, is replaced by a more general function of
the curvature invariants with the introduction of new freedom degrees in the theory: in the simplest
formulation, one deals with a function of the Ricci scalar only , but in other models we may work
with contractions of the Riemann and/or Ricci tensor, interactions with scalar field and so on. At the
cosmological level, the aim of this theories is to recover acclerating solutions for the dark energy
and inflation, but also other issues (like the dark matter phenomenology) can be carried out.
In modified gravity the field equations of the theory are much more complicated respect to the
case of General Relativity, leading to fourth order differential equations. However, in 1974,
Horndeski proposed a class of scalar tensor theories where the field equations are at the second
order like in General Relativity. The Horndenski Lagrangian is quite involved and contains the
interaction of a scalar field with gravity.
The most general class of scalar-tensor theories which bring to second order Equations of
Motion (EOMs) reads:
5

R
I=Mdx 4  g   LH  L  , LH=Li ,
i= 2

2

(1)

where M is the space-time manifold, g is the determinant of the metric tensor gµν, R is the Ricci
scalar and represents the Hilbert-Einstein action of General Relativity (GR), L is the Lagrangian of
the matter contents of the space-time, and LH collects the higher curvature corrections to GR and is
given by
L2 = P(, X ),
(2)
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Here, G   R   Rg  /2 is the usual Einstein’s tensor, R being the Ricci tensor,  is a scalar
field coupled with gravity, and P ( , X ) and Gi ( , X ) with i = 3,4,5 are functions of the scalar field

 and X = g    /2 .
I was analyzed several cosmological solutions of a special class of Horndeski models where,
despite to the involved form of the Lagrangian, the field equations remain at the second order like in
General Relativity. I was investigated solutions for inflation, cosmological bounce and finite futuretime singularities: all this scenarios may be realized from the model, since it is always possible to
reconstruct the suitable forms of the potential which lead to them, showing the versatility of the
theory.
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RADIATION THERAPY OF CANCEROUS TUMOURS
Tolegen A.N., Seiilbekova A.B.
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Scientific supervisor: Dr. of Phys & Math. Sc., Professor Takibayev N.Zh.
Radiation is one of the most common treatments for cancer. Other names for radiation
treatment are radiation therapy, radiotherapy, irradiation, or x-ray therapy.
Radiation therapy uses high-energy particles or waves, such as x-rays, gamma rays, electron
beams, or protons, to destroy or damage cancer cells.
More than half of people with cancer get radiation therapy. Sometimes, radiation therapy is
the only cancer treatment needed.
Most types of radiation therapy don’t reach all parts of the body, which means they’re not
helpful in treating cancer that has spread to many places within the body. Still, radiation therapy can
be used to treat many types of cancer either alone or in combination with other treatments. For
certain cancers that can be cured either by radiation or by surgery, radiation may be the preferred
treatment.
Radiation therapy can be given in 3 ways:
 External radiation (or external beam radiation): uses a machine that directs high-energy
rays from outside the body into the tumor. Most people get external radiation therapy over many
weeks. It’s done during outpatient visits to a hospital or treatment center.
 Internal radiation: Internal radiation is also called brachytherapy. A radioactive source is
put inside the body into or near the tumor.
 Systemic radiation: Radioactive drugs given by mouth or put into a vein are used to treat
certain types of cancer. These drugs then travel throughout the body.
The type of radiation you might get depends on the kind of cancer you have and where it is. In
some cases, more than one type is used.
Both for external and internal radiation therapy, the most developed methods of treatment are
photon and electronic radiation. The calculation of the required dose for a particular body is
relevant. Depending on the density, the distance between the source and the tumor, the dose value is
different.
In this work, were made calculations of the exposure, absorbed and equivalent radiation
doses and was found the absorbed radiation energy for soft tissues of organisms such as the stomach
for a more accurate and effective method of therapy.
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STUDY OF ANGULAR SPECTRA OF EAS AT ENERGIES
OF COSMIC RAYS 1015-1018eV
Utey S.B., Zhumabaev A.I.,Shimbulatov S.K., Baktoraz A.E.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific adviser: PhD Saduev N.O.
The problem of the “knee” in EAS spectrum has not been solved yet, it is far more
complicated than it seemed to when the effect was discovered. In order to solve the problem it is
crucial to determine the composition of cosmic rays at the energy region of E 0=0.1-10 PeV. This is
only possible if the experimental setup has high spatial resolution and possibility of simultaneous
measurement of primary particle energy. Thus in order to solve this problem one needs to make a
complex setup.
Combination of ionization chambers and scintillator detectors is used in our experimental
setup for registering cosmic rays. We use four ionization chambers in parallel with two scintillator
detectors via coincidence circuit. The main aim of this work is to pick the data from the ionization
chambers once the scintillator detectors register EAS muons. This is a preliminary work that is to be
expanded into big complex EAS setup.
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EFFECT OF RESONANCES UP TO 5 MeV ON THE CAPTURE RATE
OF NEUTRONS ON 11B NUCLEUS
Yeleusheva B.M.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific supervisor: professor Burkova N.A., professor Dubovichenko S.B.
Within the framework of a modified potential cluster model with a classification of orbital
states according to Young diagrams, the possibility of describing experimental data for total cross
sections of radiative n11B capture to the ground state of a 12B nucleus at energies from 10 meV to 7
MeV was considered. It was shown that, based only on the E1 transition from the S state of n11B
scattering to the ground state of the 12B nucleus in the n11B channel, it is quite possible to explain
the magnitude of the known experimental cross sections at energies from 25.3 meV to 70 keV.
Further, on the basis of the total cross sections from 10 meV to 7 MeV, but excluding resonances
above 5 MeV, the reaction rate is calculated in the temperature range from 0.01 to 10.0 Т9. We
made a comparison of this rate with the earlier results. It is noted that the resulting rate is generally
consistent with the available results for the direct capture rate.
In this work, we consider the reaction of radiation capture n11B  12B at thermal and
astrophysical energies within the framework of a modified potential cluster model (MPCM). This
reaction is included in one of the variants of the chain of processes of the primary nucleosynthesis
of the Universe. The n11B  12B reaction was previously considered in [1], but to construct n11B
potentials, a thermal cross section for neutron capture was used equal to 5.5 mb [2]. We use here
new data from [3], which give the value of 9.09 (10) mb sections.
In these calculations, we use new data on the spectra of the 11B nucleus from [4]; here, for the
first time, we take into account resonances in the scattering phases of the initial particles of input
channel at energies up to 5 MeV. In other words, the potentials of n11B interactions for scattering
processes now describe the main resonance states of the final 12B nucleus, which are considered in
the n11B channel, with positive energy.
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VISUAL QUANTUM MECHANICS
Yertaiuly A.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
Scientific supervisor: professor Burkova N.A.
Quantum mechanics, like any other branch of physics, can not be studied, limited only to the
consideration of theoretical positions. Moreover, quantum mechanics itself was created when trying
to explain the discrepancy between theory and experiment in specific problems of atomic physics.
Because of this, the solution of specific model quantum problems is one of the main methods of
mastering the theoretical and philosophical foundations of quantum mechanics. It is interesting to
note that the complete mathematical apparatus of quantum mechanics was created primarily before
the discovery of the uncertainty principle, which reveals the physical content of this apparatus.
However, not all people have developed abstract thinking and imagination, and therefore,
when studying the foundations of quantum mechanics, it is impossible to do without analytical
expressions without graphic illustrations. Graphic illustrations are simply necessary in order to
highlight the physical essence of the formulas and to achieve an understanding of the phenomena
under consideration. With the emergence of accessible systems of symbolic computation (computer
algebra systems), additional opportunities appeared for the study of quantum mechanics. These
systems are adapted to create "electronic books" with "live" (recalculated when changing data)
formulas. They are supported on almost all widely used platforms, include excellent two- and threedimensional graphics and animation, allow you to perform a large number of calculations in an
interactive mode, without resorting to additional programming.
The goal of this work: to develop an electronic version-supplement to the textbook "Quantum
Mechanics", Burkova N.A. and Imambekov O.I.
In different sections of physics we are talking about different processes and physical systems
(objects), and they will have different contents of the structure. We are interested in the physics
section called "quantum mechanics" (in the non-relativistic version), which was created in 1925-27.
"Quantum particle" is the basic ("primary") concept of this section of physics, which is determined
by the basic system of initial concepts and postulates of quantum mechanics. The latter can be
represented as a set of postulates by E. Schrödinger, M. Born, "the quantization procedure of the
seed classical system" (Heisenberg-Bohr) and the "principle of identity" of quantum particles for
many-particle systems.
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INVESTIGATION OF HOT ROTATING WHITE DWARFS
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Zhami B.A., Kalymova Zh.A., Baratova S.S.
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In this work, we consider an equilibrium configuration of hot uniformly slowly rotating white
dwarfs stars in general relativity. Namely, we work with thermal and hydrostatic equilibrium
configurations of white dwarfs. The thermal equilibrium implies that there is no a temperature
profile by radial coordinate. The hydrostatics equilibrium demonstrates the balance of gravitational,
pressure and centrifugal forces.
First, the stationary, axially symmetric metric is approximated up to second order terms in the
angular velocity  in order to describe the structure of slowly rotating objects. The stellar structure
equations of uniformly slowly rotating configurations are obtained substituting this line element
into the Einstein gravitational field equations [1, 2]. In this case, stellar structure equations consist
of two parts: static and rotating. In the absence of rotation this equations transform to the TolmanOppenheimer-Volkoff equations of a static configuration in general relativity.
Second, we employ the Chandrasekhar equation of state at finite temperatures [3]. The
Chandrasekhar equation of state P=P(ρ) is obtained in the table form at constant temperatures (104,
105, 106, 107, 108) K of white dwarfs core. Finally, we solve numerically the system of stellar
structure equations closed by the Chandrasekhar equation of state and obtain the main parameters of
slowly rotating configurations, such as mass, radius, density, pressure, etc.
In this case the Hartle formalism has been employed [1, 2, 7, 8], as a result, the central density
of considered static and rotating configurations is the same. Furthermore, we construct mass-radius
relations at different temperatures, for µ=2 (Helium) and µ=2.15 (Iron). As a result, we have found
a new interesting effect when the temperature increases, the maximum mass decreases, but in the
case of static white dwarfs this phenomenon was not revealed [4, 5, 6]. On the other hand, it is
natural to expect such kind of phenomena in the case of rotation.
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In this work we study the structure of galaxies which relies on two important features that are
not, at present, entirely understood: these are the presence of super-massive black hole candidates
(SMBH) at the center of almost every galaxy and the existence of dark matter (DM) embedding and
surrounding every galaxy.
We consider a toy model for the supermassive compact object at the galactic center that does
not require the presence of a black hole. We assume a matter distribution of weakly interacting
particles with a density proﬁle inferred from dark matter proﬁles in the outer regions. We show that
rotation curves close to the center of the Milky Way galaxy can be explained within this model. We
also show that the motion of test particles (stars) at distances of the order of 100 astronomical units
cannot be distinguished from the motion of corresponding particles in the Schwarzschild geometry.
We combine it with the data for the outer disk, and construct a logarithmic rotation curve of
the entire Galaxy. The new rotation curve covers a wide range of radius from r ~1 pc to several
hundred 1 kpc without a gap of data points. It links, for the ﬁrst time, the kinematical characteristics
of the Galaxy from the central black hole to the bulge, disk and dark halo. Using this grand rotation
curve, we calculate the radial distribution of surface mass density in the entire Galaxy, where the
radius and derived mass densities vary over a dynamical range with several orders of magnitudes.
We show that the galactic bulge is deconvolved into two components: the inner (core) and main
bulges.
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Neutron star formed in gravitational collapse of a stellar core is initially very hot [1], with
internal temperature ~10 K. At such high temperature, the composition and equation of state of
the outer envelope of a newly-born neutron star, with ≲ 10 g cm−3 (
≲ 0.1 fm−3), is
different from that of a one-year old neutron star [2]. This envelope of a newly-born neutron star
will eventually become the crust of neutron star.
In this paper, we will describe results, obtained using a version of compressible liquid–drop
model of nuclei developed by Lattimer and Swesty [3], with a specific choice of compression
modulus of symmetric nuclear matter at saturation (equilibrium) density,
= 180 MeV. We
assume nuclear equilibrium, as well as beta equilibrium of dense hot matter. The assumption of
nuclear equilibrium is justified by high temperature. Beta equilibrium is adopted for simplicity; a
very rapid cooling of matter at highest temperatures can produce deviations from beta equilibrium.

Fig. 1. Mass fractions of different constituents of the outer envelope of a newly born neutron star
versus matter density, at different temperatures = /(10 ). Betta equilibrium assumed [4].
In Fig.1 we show the composition of dense, hot matter of neutron star envelope for = 5 ×
10 K, 8 × 10 K, and 1.2 × 10 K. We restrict ourselves to ≲ 10 g cm−3, because at higher
densities thermal effects on matter composition are negligible [5]. At ≳ 5 × 10 K shell and
paring effects, so visible in the
= 0 approximation where they show up through jumps in the
density dependence of various quantities, are washed out by the thermal effects.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА МЕЗОНОВ СОСТОЯЩИХ ИЗ
ТЯЖЕЛЫХ КВАРКОВ
Айтжан Ф.К.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., и.о.профессораЖаугашева С.А.
В квантовой теории поля предлагается формула учета релятивистских поправок к массе
связанного состояния. Одним из доступных способов проведения расчетов в рамках
составной кварковой модели адронов является использование потенциалов взаимодействия
между валентными составляющими адрона и решение уравнений для фиксированного числа
валентных составляющих. Эти положения составляют основу, так называемых,
потенциальных кварковых моделей, которые отличаются как ясностью своих физических
предположений, так и технической простотой при проведении расчетов [1]. Также, описание
массового спектра адронов с орбитальным и радиальным возбуждениями является одной из
фундаментальных проблем сильных взаимодействий. В данный момент существуют
феноменологические потенциальные модели кварков, которые хорошо описывают
энергетический спектр адронов [2,3]. В основном, феноменологические модели кварков
описывают физику адронов, состоящих из тяжелых кварков [4].
В данной работе мы использовали метод осцилляторного представления, который
является уникальным способом при определении энергетического спектра мезонов
состоящих из легких и тяжелых кварков. В рамках предлагаемого метода определены
зависимость конституентной массы составляющих частиц от массы свободного состояния, а
также от орбитальных и радиальных масс. В моей работе с учетом релятивистского и
нелокального характера взаимодействий вычислен массовый спектр мезонов состоящих из
легких и легко-тяжелых кварков.
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РЕАКЦИИ С НЕЙТРИНО, ПРОХОДЯЩИЕ В НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗДАХ
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Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Такибаев Н.Ж., Курмангалиева В.О.
Нейтронные звезды являются финальной стадией эволюции массивных звезд. Этот
компактный объект обладает не только интереснейшими астрофизическими проявлениями,
но и представляет огромный интерес для фундаментальной физики. Связь между
нейтронными звездами и лептонами также представляет большой интерес для астрофизики.
Особо интригующим является появление помимо электронов других лептонов в составе
нейтронных звезд [1]. Следствием чего в данной работе было рассмотрено прохождение
реакций с мюонами и нейтрино. Самым замечательным свойством нейтрино является
слабость их взаимодействия [2]. Если рассмотреть нейтрино, рожденное в термоядерной
реакции в ядре Солнца е с энергией 1 МэВ, то его сечение взаимодействия с нуклоном по
порядку величины составит [3]:
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При уменьшении радиуса звезды, если взять нейтронную звезду с радиусом до ~10 км,
происходит захват нейтрино. Они прекращают свободно вылетать и начинают
диффундировать к поверхности. Так устроена теплопроводность нейтронной звезды.
Реакции проходящие с участием нейтрино приводят к остыванию нейтронных звезд.
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ЖСТ-ДАҒЫ ҚАРАҢҒЫ МАТЕРИЯ АЯСЫНДАҒЫ ДЕНЕЛЕР ҚОЗҒАЛЫСЫ
Алимкулова М.О., Кашкеева А.К., Ахмет А.П.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші : ф-м. ғ.к., профессор Бейсен Н.Ə.
Қазіргі таңда космостық кеңістікті игерудегі практикалық есептер планеталар жəне
серіктердің ЖСТ негізінде қозғалыстарын қарастыруды талап етеді. Осы типтегі есептерді
шешуде Шварцшильд метрикасы пайдаланып келді. Алайда осы метрика арқылы
ұсынылатын нақтылық жеткіліксіз боп отыр. Ілгерілемелі жəне айналмалы релятивистік
қозғалыс теңдеулерінің бірмəнділігінде қиындықтар кездеседі. Екі дене есебі Эйнштейннің
гравитациялық теория механикасының орталық мəселесі болып табылады. Заманауи даму
тұрғысында бұл есептің қүрылымы меншікті айналу мен ішкі құрылысын ескеретін соңғы
өлшем болып табылады. Айналатын денелер бұл есепте үлкен орын алады, сондықтан
ілгерілемелі жəне айналмалы қозғалыстар бөлінбейді.
Бұл жұмыста ілгерілемелі қозғалыстың теңдеулері негізделген, Шварцшильд, ЛензеТирринг жəне ЖСТ механикасындағы екі айналмалы сфералы-симметриялы денелер үшін
орташалаудың асимптотикалық əдісі мен ұйытқу теориясы қолданылған. M  const ,



A  const шарт орындалғанда сынақ дененің эволюциялық қозғалысы M жəне A

элеметтерімен салыстырғанда орнықтылығы көрсетілген. Жұмыстың маңыздылығы да
осында болып табылады.
Сонымен қатар, Шварцшильд есебінің аясында орбитаның векторлық элементтеріне
қатысты орнықтылығы көрсетілген. ЖСТ механикасында Шварцшильд есебіне қатысты
орбитаның векторлық элементтеріне байланысты орнықтылық классы-дөңгелек орбиталар
классы болатындығы анықталды.
Пайдаланған əдебиеттер:
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ҚАРАҢҒЫ МАТЕРИЯНЫҢ ОРНЫҚТЫ КОНФИГУРАЦИЯСЫ
Алимкулова М.О., Кашкеева А.К., Ахмет А.П.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші : ф-м. ғ.к., профессор Бейсен Н.Ə.
Қараңғы материяның шынайы табиғаты əлі белгісіз. Ол қандай да бір эксперименталды
анықталмаған бөлшектерден тұрады деп болжануда. Бұл жағдайда бариондар болмайды,
себебі ғарыштық микротолқынды фон жəне Əлемнің ірі масштабты құрылымы түбегейлі
басқа. Сондықтан, қараңғы материя бөлшектерінің рөліне кандидат ретінде электромагниттік
сəулеленумен (аксиондар, стерильді нейтрино, гравитино, əлсіз өзара əрекеттесетін массивті
бөлшектер жəне т.б.) өзара əрекеттеспейтін түрлі бөлшектер ұсынылады. Бұл ретте мұндай
бөлшектер галактикалардың масштабтарында, өлшемдерінде жəне олардың жинақтарында
кластерленуі мүмкін деп болжанады. Тағы да бір модельдеу бағыты қараңғы материяның
мынадай болжамымен байланысты, яғни галактикалық ауқымда гравитация теориясының өзі
(ньютондық немесе эйнштейндік) белгілі бір модификацияларды талап етеді [1,2]. Осының
арқасында галактикаларда қараңғы материя бар екендігі туралы гипотезаны жоғарыда
аталған бақылау əсерлерін қарастырмай түсіндіруге болады.
Бұл жұмыста галактикаларда Янг - Миллстың классикалық абельді емес калибрлеу
теориясы шеңберінде түрлі-түсті өрістер үлгілейтін қараңғы материяның арнайы формасы
болуы мүмкін деп болжайды. Осы модель аясында жұмыс істей отырып, біз түрлі-түсті
қараңғы материяның сынамалық түсті бөлшектердің (монопольдер немесе кварктардың)
қозғалысына əсерін зерттейміз. Түрлі-түсті қара материя Янг-Миллс теңдеулерінің SU(3)
тұрақты статикалық шешімдерін алуға мүмкіндік беретін арнайы абзацпен сипатталады.
Мұндай қараңғы материяның көрінбеуі түрлі-түсті бөлшектердің қарапайым (барионды)
затпен жəне электромагниттік сəулемен тек гравитациялық өзара əрекеттесуімен қамтамасыз
етіледі.
Біздің мақсатымыз-бұл қараңғы материяның монополь 'Т Хоофта-Поляков немесе
оқшауланған кварк түріндегі сынақ бөлшектерінің қозғалысына əсерін бағалау. Осы
бөлшектердің қозғалысын сипаттау үшін біз Вонг теңдеуін пайдаланамыз, онда біз қараңғы
материяның массасынын мəндерін абельді емес өрістердің массасымен салыстыру арқылы
бағалайтын түрлі - түсті электр жəне магниттік өрістердің кернеулігін пайдаланамыз.
Нəтижесінде, бақылау фактілерін түсіндіру материяның ашық формаларын
эксперименттік түрде енгізуді не гравитация теориясының өзін өзгертуді қажет етеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Bekenstein J. and Milgrom M.//Astrophys.J. – 1984. – Vol. 7. – P.286.
[2] Capozziello S.and De Laurentis M.// Annalen Phys. – 2012. – P.524.
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АРАЛЫҚ ЭНЕРГИЯДАҒЫ π±- ЖƏНЕ К±-МЕЗОНДАРДЫҢ 6Не ЯДРОСЫНАН
ДИФРАКЦИЯЛЫҚ ШАШЫРАУЫ
Анапия М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі – Имамбеков О., ф.м.ғ.к., профессор м.а.
Адрондардың ядромен əсерлесуін зерттеу атом ядросы теориясы мен реакциялар
теориясының маңызды есептерінің қатарына жатады. Бұл үрдістер бір жағынан ядроның
күрделі құрылымы туралы мағұлматтар берсе, екінші жағынан əсерлеудің табиғатын
зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұрғыдан жеңіл ядролар жақсы зерттелген. Олардың
құрамындағы нуклондардың санаулы болуы оларды сипаттауға феноменологиялық та
микроскопиялық та модельдерді қолдануға мүмкіндіктер береді. Олар үшін жиі
қолданылатын модельдердің қатарына көпбөлшекті қабыршық моделі, кластерлік
потенциалдық модель, оптикалық модель, Глаубердің көпретті шашырау теориясы т.б.
əдістерді жатқызуға болады.
Бұл жұмыста аралық энергиялы π±- жəне К± -мезондардың гало құрылымды 6Не
ядросынан серпімді шашырауы қарастырылған. Мезондардың энергиясы бірнеше жүз МэВ
жəне олар аз бұрышқа шашырайды. Сондықтан олардың теориялық сипаттауын Глаубердің
көпретті дифракциялық шашырауының негізінде жүргізудің мүмкіндігі бар. Глаубер
теориясында негізінен сырттан келетін параметрлер – π±N- жəне К±N-шашыраудың
элементар амплитудалары жəне ядро-нысананы сипаттайтын толқындық функциясы.
Элементар амплитудалар əдетте гауссоида түрінде параметрленеді. Ал параметрдің мəндері
тəуелсіз эксперименттен сəйкес кинематикалық аймақта тəжірибелік деректерді мейлінше
дəл сипаттаудан анықталады. Біз пайдаланған параметрлердің мəндері [1] жұмысынан
алынған.
Зерттеліп отырған 6Не ядросының толқындық функциясы мультикластерлік
динамикалық 2N-моделінің негізінде есептелген [2]. Кластерлердің парциальдық
толқындар бойынша жіктелген толқындық функцияны мына түрде жазады
J
 JM J (r , R )   JM
lLS (r, R )
lLS

Мұндағы əрбір парциальдық толқын радиал жəне спин-бұрыштық функцияға мына түрде
факторизацияланады:
JM J
J
JM
lLS (r , R )   l ( r , R ) FlLS (r , R )

Радиальная часть ВФ аппроксимируется линейной комбинацией гауссовских функций:



 l r , R   r  R l  Cijl exp   i r 2   j R 2



ij

Əрбір компаненттің
үлесі сəйкес Шредингер теңдеуін вариациялық əдіспен шешу арқылы
анықталады. Ал вариациялық параметрлер тангенциальдық сеткада берілген.
Жұмыста нақтылы π±- жəне К± -мезондардың 6Не ядросынан серпімді шашырауының
көлденең қимасы энергияның бірнеше мəнінде есептелген. Бұл жұмыс теориялық жəне
ядролық физика кафедрасында орындалып жатқан АР05132620 ғылыми жобасының
ауқымында орындалған.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Ибраева Е.Т., Имамбеков О. и др. //, Вестник КБТУ, 2018, №3(46), стр.145-151;
[2] Kukulin V.I., Krasnoplski V.M., Voronchev V.T. et al. // Nucl.Phys.A. 1986. 453. 365.
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СИММЕТРИЯ НЁТЕР f ( RGHL ) В КОСМОЛОГИИ
Арзимбетова М.Б., Иманкул М.П.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD, и.о. доцента Мырзакул Ш.Р.
Недавно Хорава-Лифшиц предложил теорию квантовой гравитации, которая учитывает
степень перенормируемости в ультрафиолете. Это было достигнуто за счет анизотропного
масштабирования между пространством и временем, и, следовательно, оно нарушает лоренцинвариантность в ультрафиолетовом диапазоне [1]. Инфракрасный предел теории
воспроизводит общую теорию относительности для определенного выбора параметра, а
именно   1 . Нарушение симметрии Лоренца выполняется путем предпочтительного
слоения трехмерных пространственных гиперповерхностей, которые, в свою очередь, делят
координату на пространство и время. Это позволяет зафиксировать действие Эйнштейна
Гильберта с более высокими пространственными производными метрики. Это улучшает
ультрафиолетовое поведение пропагатора гравитона и отображает перенормируемую теорию
счета мощности. Более того, действие имеет только производные по времени второго
порядка, которые предотвращают присутствие призраков в теории.
В данной работе рассматривается плоское пространство-время Фридмана-РобертсонаУокера в рамках метрического формализма гравитации. Следуя [2], мы создали
эффективный лагранжиан, в котором масштабный фактор и скаляр Риччи играют роль
независимых динамических переменных. Этот лагранжиан построен таким образом, что его
изменение является относительным и дает правильные уравнения движения. Тип функции,
появляющейся в модифицированном действии, соответствует требованиям, чтобы
лагранжиан допускал желаемую симметрию Нётера. Под симметрией Нётера этой
космологической модели минисуперпространства мы понимаем, что существует векторное
поле в качестве генератора бесконечно малой симметрии на касательном пространстве
конфигурационного пространства, так что производная Ли лагранжиана по этому
векторному полю обращается в нуль. Мы увидим, что, представляя симметрию Нётера как
особенность лагранжиана рассматриваемой модели, мы можем получить явный вид
функции. Поскольку существование симметрии приводит к постоянному движению, мы
можем интегрировать уравнения поля, которые затем приводят к расширению степенного
закона Вселенной.
Существование симметрии Нётер означает, что производная Ли этого лагранжиана в
бесконечно малом генераторе искомой симметрии обращается в нуль. Применяя это условие
к модели Лагранжа, мы получили явный вид соответствующей функции. Мы обнаружили,
что при   0 вселенная быстро расширяется, а при   0 она сжимается.
Использованная литература:
[1] P. Horava, “Quantum Criticality and Yang-Mills Gauge Theory,” Phys. Lett. B694, 172176 (2010). [arXiv:0811.2217 [hep-th]], P. Horava, “Membranes at Quantum Criticality,” JHEP
0903, 020 (2009) [arXiv:0812.4287 [hep-th]], P. Horava, “Quantum Gravity at a Lifshitz Point,”
Phys. Rev. D 79, 084008 (2009) [arXiv:0901.3775 [hep-th]], P. Horava, “Spectral Dimension of the
Universe in Quantum Gravity at a Lifshitz Point,” Phys. Rev. Lett. 102, 161301 (2009)
[arXiv:0902.3657 [hep-th]].
[2] J. C. C. de Souza and V. Faraoni, Class. Quantum Grav. 24 (2007) 3637 (arXiv:
0706.1223 [gr-qc])
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ВЫШЕДШИХ ИЗ СТРОЯ УСТРОЙСТВ,
ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ЯДЕРНУЮ ЭНЕРГИЮ
Аширбеков А.Г.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н., ст. преп. Дьячков В.В.
Объектом исследования в работе приходятся преобразователи ядерной энергии в своём
разнообразии, конкретным предметом исследования приходятся ядерные энергетические
батареи, ионизаторы, датчики дыма. Большое место в работе занимает рассмотрение
различных преобразователей ядерной энергии, в частности рассматриваются компактные
батареи преобразующие ядерную энергию в электрическую и тепловую. Главное внимание
обращается на разделение по типу преобразования энергии различных устройств: их
ранжировка, систематизация и распределение по методу и способу использований.
На основе анализа различных устройств, и статей на них, показаны примеры последних
исследований в области конденсаторов ядерной энергии и ионизационных устройств.
Сравниваются их энергетические характеристики, мощность, КПД работы, стоимость и тип
используемого топлива, и активность источника. В работе предоставлены примеры работы и
характеристики различных радиоизотопных термоэлектрических генераторов - РИТЭГов,
бета-вольтаические батареи, в частности: работающие на Никеле-63, и некоторые иные
преобразователи, которые не конденсируют в себе энергию - в особенности отечественные,
выпущенные в период 1970-ых, радиоизотопные извещатели дыма – РИДы и
комбинированные извещатели – КИ.
Поднимаются важные вопросы об утилизации, хранении, а так же возникающей
опасности при нарушении целостности источника излучения. Вышедших из использования
преобразователей ядерной энергии, таких как: РИД, КИ, источниками у которых является
Плутоний-239, а так же зарубежные и современные модели пожарных извещателей на
Америции-241.
Использованная литература:
[1] A Review of Nuclear Batteries - Mark. A. Prelas, Charles J. Weaver, Matthew
Watterman, Eric Lukosi, Robert Schott, and Denis Wisniewski
[2] Professor Tom Scott: Diamonds are forever
[3] Мухин К.Н. - Экспериментальная ядерная физика
[4] High power density nuclear battery prototype based on diamond Schottky diodes V.S.BormashovS.Yu.TroschievaS.A.TarelkinA.P.VolkovD.V.TeterukA.V.GolovanovM.S.KuznetsovN.
V.KornilovS.A.TerentievV.D.Blank
[5] ШароварФ.И. Устройства и системы пожарной сигнализации. — М.: Стройиздат,
1979
[6] СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
радиоизотопными приборами и их устройству»
[7] http://forum.rhbz.org
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HD  СУТЕГІ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ИОНЫНЫҢПРЕЦЕЗИОНДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ

Əбділлə М.Ə., Базарова А.Н.
Əл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: PhD Бекбаев А.К.
Соңғы жылдары сутегі изотоптарының оң молекулалық ионын зерттеу үлкен
қызығушылықтарға ие [1,2]. HD  сутегі молекулалық ионының нақты теориялық
зерттеулері физикалық фундаментальді тұрақтыларын анықтау [3] мақсатын көздеп отыр.
Сондай-ақ бұл мəселенің тағы бір актуалдылығы статикалық жəне динамикалық
поляризациялық мəнінің аса нақты мəнін есептеп шығару болып табылады.
HD  молекулалық ионы үшін поляризациялық аса нəзік күй тəуелділігі [4] жұмысында
алынды жəне сол тəуелділік үлкен мағынаға ие болып табылатыны көрсетілген. Алынған
нəтижелер HD  спектроскопиясының аса жоғары дəлдігі үшін потенциалдың бірінші
анализін алуға көмектесті. Сонымен қатар бұл нəтижелер оптикалық сағаттар сапасына өте
қажет [5,6]. Бұл жүйедегі бір ғана электронның болуы Шредингер теңдеуін қарапайым түрде
шешуге жол ашады, себебі электрон-электронды тебілу (электронды корреляция) болмайды.
Берілген есептің шешімін алу үшін үш денелі жүйеге Шредингер теңдеуін
қарастырамыз:
( H 0  E ) 0  0
H0  

1
1
1
1 1 1
12 
 22 
2   
2M1
2M 2
2me
R r1 r2

(1)

Статикалық дипольді поляризация скалярлы жəне тензорлы бөліктерден құрылады:
1
a s  (a   a0  a ),
3
a
a0
a
at  


2( L  1)( 2 L  3) 2 L( L  1) 2 L(2 L  2)

(2)

Нəтижесінде, біз HD  сутегі молекулалық ионының адиабаталық емес статикалық
поляризациясын есептедік. L  0 жəне L  1 айналмалы моменттің ровибрациондық
деңгеймен шектеледі.Ровибрационды деңгейлердің сандары үшін жиіліктің адиабаталық
емес поляризациясына тəуелділігін есептедік.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] B.Gremaud, D.Delande, and N.Billy, J.Phys. B 31, 383 (1998).
[2] V.I.Korobov, L.Hilico, and J.Ph. Karr, Phys.Rev.Lett. 112, 103003 (2014).
[3] J.C.J.Koelemeij, B.Roth, A.Wicht, I.Ernsting, and S.Schiller, Phys.Rev.Lett. 98, 173002
(2007).
[4] D.Bakalov and S.Schiller, Hyperfine Interact. 210, 25 (2012).
[5] D.Bakalov and S.Schiller, Appl. Phys. B 114, 213 (2014).
[6] S.Schiller, D.Bakalov, and V.I.KorobovPhys.Rev.Lett.113, 023004 (2014)

35

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИОНЫ ВОДОРОДА H 2 , HD  .
ВЫЧИСЛЕНИЕ РО- ВИБРАЦИОННОЙ ЭНЕРГИИ.
Базарова А.Н.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: PhD, Бекбаев А.К.
Изотопы молекулярных ионов водорода интенсивно изучаются теоретически [1,2] и
экспериментально [3] с целью более точного определения me / m p отношения масс протона к
электрону. В наших расчетах мы использовали очень точное вариационное приближение,
основанное на волновых функциях с произвольно выбранными коэффициентами в
экспонентах. Волновые функции вариационного связанного состояния были рассчитаны с
помощью решения трехчастичного уравнения Шрёдингера с кулоновским взаимодействием
используя вариационное приближение, основанное на разложение экспонент выбранных
произвольным образом.
Гамильтониан системы записывается в стандартном виде:

H 

Z1Z 3e 2
Z 2 Z 3e 2
1 3 1  2 Z1Z 2e 2
P







 j R  R R  R R  R ,
2 j 1  j
1
2
1
3
2
3

более приемлемой схемой вариационного разложения волновой функции решения является
молекулярное разложение [4]:

 ML ( R , r ) 

L

Y

 

m ( )

L1 L2
Mm

( Rˆ , rˆ1 )GlL1l2 ( R , r1 , r2 )

0, for   ( 1) L
 ( )  
1, for   ( 1) L 1 .
Гамильтониана Брейта - Паули для системы частиц со спином имеет следующий вид:

HB  

(i )
(i )
( j)
e2 Zi Z j (cS [rij  p j ]s j e2 Zi Z j (cF [rij  p j ]si  cF [rij  pi ]s j )




c2 i j
2m2j rij3
c 2 i j
mi m j rij3

μ i μ j

(μ i rij )(μ j rij ) 8
  3  3
 μ i μ j (rij )
5
3
rij

i j 
 rij
(i )
здесь μi  (cF Zi e / 2mi c) - оператор магнитного момента частицы.
Путем усреднения пространственных переменных гамильтониана получается
эффективный, который зависит от переменных спиновых и орбитальных моментов. Это
блочно-диагональная матрица с двумя одномерными блоками для J=L±3/2 состоянии и
трехмерные блоки для J=L±1/2 состоянии.

Использованная литература:
[1] V.I.Korobov,Phys.Rev. A 77, 022509 (2008).
[2] Zong-Chao Yan and Y.Li, Phys.Rev. A 67,062504 (2003)
[3] J.C.J.Koelemeij, B.Roth, A.Wicht, S.Shiller,, Phys.Rev. Lett 98,173002 (2007)
[4] A.K.Bekbaev, V.I.Korobov, and M.Dineykhan Phys. Rev. A.83 044501 (2011)
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ЯДРОЛЫҚ ҚҰРАМЫ ƏР ТҮРЛІ ЫСТЫҚ АҚ ЕРГЕЖЕЙЛІ ЖҰЛДЫЗДАР
Баратова С.С., Жəми Б.А., Қалымова Ж.А.
Əл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: PhD, қауымдастырылған профессор Бошқаев Қ.А.
Ақ ергежейлі жұлдыздар – массасы Чандрасекар шегінен (1.44 ⊙ Күннің массасынан)
асып кетпейтін, ядросында термоядролық реакция жүрмейтін, массасы аз немесе орташа (
~1-10 ⊙ ) жұлдыздар эволюциясының соңғы сатысында пайда болатын шағын нысандар. Ақ
ергежейлі жұлдыздардың негізгі сипаттамалары мынандай: массасы орташа есеппен 0,5 0,7 ⊙ , ал радиусы болса Күннің радиусынан ⊙ шамампен 100 есе кем, сəйкесінше,
балометриялық жарықтылығы Күннен 10000 есе аз болып келетін ыстық жұлдыздар. Оларда
заттың орташа тығыздығы 10 − 10 г/см , бұл басты тізбектегі жұлдыздардың
тығыздығынан миллиондаған есе артық.
Ақ ергежейлі жұлдыздардың біздің Галактика бойынша таралуы болжаммен барлық
жұлдыздардың 3-10%-н құрайды [1]. Біздің Галактикамыздағы көптеген жұлдыздар
өздерінің соңғы эволюциялық сатысында ақ ергежейлі жұлдыздарға айналады, мұндай үрдіс
біздің Күнге де тəн [2].
Жұмыста статикалық, температурасы нөлге тең жəне нөлден өзгеше ақ ергежейлі
жұлдыздардың масса, радиус, орталық тығыздық, орталық қысым сияқты негізгі
параметрлері классикалық жəне жалпы салыстырмалық теориясында анықталды. Осы
мақсатта Чандрасекар жуықтауында алынған айныған электрондық газдың күй теңдеуі,
массаның
баланс
жəне
гидростатикалық
тепе-теңдік
теңдеулерінен
тұратын
дифференциялдық теңдеулер жүйесі өлшемсіз түрге келтірілді жəне сандық əдістердің
көмегімен интегралданды.
Жұмыстың негізгі мақсаты классикалық жəне релятивистік физикада Чандрасекар күй
теңдеуін (µ=2, µ=2.15) жағдайлары үшін пайдалана отырып, суық жəне ыстық ақ ергежейлі
жұлдыздардың масса-радиус қатынасын тұрғызу. Жұмыс нəтижесінде ядросының
температуралары:
= 0 , = 10 , = 10 , = 10 , = 10 , = 10
болатынақ ергежейлі жұлдыздардың масса-радиус қатынасы тұрғызылды жəне бақылау
деректерімен салыстырылды [3].
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Г.Р. Ахмедов. Белые карлики. Отчет о семинаре. СПбГУ, Санкт-Петербург-2015, 26
стр.
[2] https://militaryarms.ru/kosmos/belyj-karlik/
[3] D. Koester, G. Chanmugam, Physics of white dwarf stars. Rep. Prog. Phys. – 1990. –
Vol.- 53. - P. 837-915.
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СОПРЯЖЕННОСТЬ УРОВНЯ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКОМ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ПРОЖИВАНИЕМ В РАЙОНЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ,
УСИЛИВАЮЩИХ ЭМАНАЦИЮ РАДОНА
Бидайбекова М.Е.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: PhD Зарипова Ю.А.
Эманация изотопов радона 220Rn, 222Rn из земной коры приводит к насыщению
окружающий среды онкоопасными радиоактивными газами. Изотоп 222Rn дает примерно 50–
55% дозы облучения, которое ежегодно получает каждый житель Земли, изотоп 220Rn
прибавляет к этому еще ~5–10%. Однако исследования показали, что в отдельных
местностях радоновое облучение во много раз и даже на несколько порядков может
превышать средние величины.
Радон и его дочерние продукты распада взаимодействую с организмом человека, могут
вызывать мутацию генов. К мутирующим генам отвечающие за возникновение рака
молочной железы относятся: BRCA1- 70 годам риск возникновения рака 70%, BRCA2- риск
возникновения рака около 80%. Также за все время развития ткани молочной железы, такой
фактор как радиация или взаимодействие с радионуклидами может оказывать наиболее
повреждающее действие.
Целью настоящей работы явилось исследования влияния глобального Алматинского
тектонического разлома на статистику онкозаболеваемости людей, проживающих вблизи
этого разлома. Анкетированием были охвачены пациенты с диагнозом «рак молочной
железы»,проходящих лечение в онкологическом центре «Сункар» и проживающих в городе
Алматы. Для группы больных с диагнозом «рак молочной железы» было исследовано
распределение количество больных от расстояния до Алматинского разлома. Из полученной
закономерности следует вывод, согласующийся с требованиями «Закона о радиационной
безопасности населения Республики Казахстан от 23/04/1998 года №219-I», о запрете жилого
и промышленного строительства над и вблизи тектонических разломов.

Рис. 1. Карта тектонических разломов города Алматы
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ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОГЛАЩЕНИЯ ГАММАКВАНТОВ НА ПУЧКЕ УСКОРИТЕЛЯ ELEKTA AXESSE
Бидайбекова М.Е.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н., ст. преп. Дьячков В.В.
Уровень развития современной биофизики требует создания все более совершенных
моделей внутриклеточного взаимодействия живой материи- органелл, мембран, ядра, ДНК и
РНК. При решении же проблем ядерной медицины, в частности, проблем радиационной
повреждаемости клетки и, в особенности клеточного ядра, содержащего весь аппарат
наследственности. актуально привлечение определенного арсенала средств и методов
ядерной физики. В частности. необходимы точные значения величин пробегов альфа-частиц
и коэффициентов линейного поглощения гамма-квантов, практически для всех элементов
менделеевской таблицы.
Целью настоящего исследования было измерение коэффициентов линейного
поглощения гамма-квантов в образцах. содержащих различные примеси от легких до
тяжелых элементов. В данной работе использование гамма-квантов с энергией 6 МэВ
позволило получить полные коэффициенты ослабления, за счет вклада двух основных
механизмов: Комптон эффекта и рождения электрон-позитронных пар.
Измерения были выполнены на линейном ускорителе Elekta Axesse онкологического
центра «Сункар» города Алматы. Ускоренны электроны порождали гамма-кванты до
энергии 6 МэВ. которые попадали на образцы.
В результате измерений полученные суммарные коэффициенты ослабления для
различных образцов, содержащих легкие химические элементы и примеси среднетяжелых и
тяжелых элементов. позволяет получить более точные данные доз для разрушения
онкологических образований потенциальных пациентов

Рис.1.Линейный ускоритель ElektaAxisse
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙТРОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЯ
Данкенова Ф.Ғ., Бақтораз А.Е., Сейфуллина Б.Б., Ережеп Н.О.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: PhD Каликулов О.А.
В данной работе проводились изучение процессов: замедление нейтронов адронной
компоненты космических лучей в различных средах, таких как парафин, графит, полиэтилен
и бор содержащий полиэтилен; генераций нейтронов в свинце. Изучение проходили на базе
лабораторий вариации космических лучей КазНУ им аль-Фараби. Для эксперимента были
использованы счетчики тепловых нейтронов СНМ-18.
При использовании методов основанных на регистрации вторичных компонент
взаимодействии нейтронов с веществом, были получены коэффициенты размножения и
отражения соответствий с собранной конфигурацией. В первичной конфигурации детектор
нейтронов помещался в свинцовую мишень, окруженную полиэтиленовым отражателем, в
дальнейших конфигурациях отражатель заменяли бор содержащим полиэтиленом, далее
графитом. Ниже приведена таблица коэффициента отражения нейтронов:
Конфигурация
31/03/2018
04/04/2018
13/04/2018
16/04/2018

Свинец/
Полиэтилен
0,940
0,795
0,964
0,910

Свинец/
Борополиэтилен
0,963
0,756
0,951
0,915

Свинец/
Графит
1,152
1,081
1,516
1,134

Результаты расчетов экспериментальных данных за весенний период показали
зависимость коэффициента отражения от различных конфигурации, а также показали
привязанность измерений с суточными вариациями.
Использованная литература:
[1] Дорман Л.И, «Вариации галактических космических лучей». -М.: Издательство
МГУ, 1975 г.
[2] Мурзин В.С. «Введение в физику космических лучей» -М.:
[3] Издательство МГУ, 1988 г.
[4] Чубенко А.П., Щепетов А.Л. «Нейтронные события в подземном мониторе тяньшаньской высокогорной станции». Краткое сообщения по физике ФИАН, №4, 2007 г.
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МЕЗОНДАРДЫҢ 15С, 15N ЖƏНЕ 9В ЯДРОЛАРЫНАН КӨПЕСЕЛІ ШАШЫРАУЫН
ГЛАУБЕРДІҢ ДИФФРАКЦИЯЛЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ
Дилдан А., Сарыбаева М.,Сейтова М.
Əл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: Имамбеков О., ф.м.ғ.к., профессор м.а.
Аралық энергиядағы мезондардың жеңіл ядролардан шашырауын зерттеу соңғы
онжылдықта үлкен қарқын алуда. Оның басты себебі əлемдегі бірқатар үдеткіштерде
мезондық фабрикалардың іске қосылып, нəтижесінде - жəне
К-мезондардың
жеткіліктідей дəрежедегі шоғын алу мүмкін болуымен байланысты. Негізінен жеңіл ядродан
протондардың шашырауы жақсы зерттелген. Ал осы ядролардан протондармен қатар
мезондардың шашырауын зерттеу бұл ядролардың құрылымы жəне мезондардың əсерлесу
механизмдері жайлы бағалы мағұлматтар алуға мүмкіндік береді. Бұл кезге дейін осыған
ұқсас зерттеулер 6,7Li, 6,8Не жəне 9Be ядролары үшін орындалған болатын. Ол зерттеулерде
қарастырып отырған ядролар үшін кластерлік потенциалдық модельді пайдаланып отырып
Глаубердің дифракциялық теориясының негізінде есептеулер жүргізу серпімді жəне
серпімсіз шашырауларға қатысты қолда бар тəжірибелік деректерді энергияның кең
ауқымында түсіндіруге мүмкіндік беретінін көрсетті.
Ұсынылып отырған жұмыста аралық энергияда 15С, 15N жəне 9В ядроларынан - жəне
К-мезондардың серпімді шашыраулары қарастырылған. Берілген 15С, 15N ядроларының
күйлері қабыршықты модельдің негізінде, ал 9В ядросы үшбөлшекті 2N- моделінде
анықталған. Қабыршық моделінде А нуклоннан тұратын ядроның толқындық функция мына
түрде жазылады
JM
 i , f j ( ri )   n l m ( r1 ,..., r4 )   n l m ( r5 ,..., r A ) .
15

0 0

0

11

1

С ядросы алты протоннан жəне тоғыз нейтроннан тұратын, нейтроны басым, орнықсыз
ядролардың қатарына жатады. Оның толық спині Jπ = 1/2+ ал өмір сүру уақыты τ = 2.45 с.
Қабыршықты модельде оның құрылымы (1р)-2(2s-1d)1 түрінде анықталады. Бұл өрнек
аталмыш ядроның протон қабыршығында екі саңлаудың (дырки), ал нейтрон қабыршығында
бір саңлаудың бар екенін көрсетеді. Оның негізгі күйінің көпбөлшекті қабыршық моделінде
есептелген толқындық функциясы сегіз компаненттен тұрады. Бірақ олардың ішінде 98% -тік
басымдыққа S-команентасы ие. Ал 15N ядросы құрамындағы нейтрондардың саны
протондардың санынан бір нейтронға ғана артық, орнықты ядро, оның негізгі күйінің спині
Jπ = 1/2- . Қабыршық моделінде базистік функциясы мына түрде анықталған
(1s ) 4 (1 p) 10 ( 2 s )1 .Бұл ядроның табиғаттағы таралымы (0,36%) аса үлкен болмағанына
қарамастан ол CNO-циклында маңызды роль атқарады.
Бұл жұмыста əртүрлі ғылыми əдебиеттерден - жəне К-мезондардың нуклонмен
əсерлесуінің элементар амплитудасының параметрлері іріктеп алынып бір жүйеге түсірілген
жəне Глаубердің көпретті шашырау теориясының [1] негізінде аралық энергиядағы
мезондардың 15С, 15N жəне 9В ядроларынан серпімді шашырауының диференциальдық
көлденең қимасының өрнегі қортылып шығарылған.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Glauber R. Lectures in Theoretical Physics and Nuclear Structure, N.Y., 1959, p.315.
[2] Глаубер Р. Теория столкновений адронов высокой энергии с ядрами. УФН,
1971,Том 103, вып.4, стр. 641.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПРОТОНОВ И НЕЙТРОНОВ В 7LIИ 7BE
Дуйсенбай А.Д., Акжигитова Э.М.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профф. Н.Ж. Такибаев, профессор В.С. Василевский
Распределение плотности протонов и нейтронов в 7Li и 7Be было исследовано в рамках
микроскопической двухкластерной модели. Данная модель правильно учитывает принцип
Паули и использует осцилляторную основу для разложения волновой функции
двухкластерной системы. Динамика двухкластерной системы полностью определяется
полуреалистичным нуклон-нуклонным потенциалом.
Распределения плотности протонов и нейтронов для основных состояний 7Li показаны
на рис. 1. Они рассчитаны с помощью Модифицированный Потенциал Хасегавы
Нагаты[1,2].

Рис. 1.Распределение плотности
протонов и нейтронов восновном
состоянии 7Li.

Рис. 2.Распределение плотности
протонов и нейтронов восновном
состоянии 7Ве.

На рисунке 2 показано распределение плотности протонов и нейтронов для основного
состояния 7Be. Это ядро является зеркальным для ядра 7Li, и, таким образом, мы имеем
обратную картину для распределения плотности протонов и нейтронов относительно рис.1.
Несмотря на то, что энергия 7Be меньше энергии основного состояния 7Li, оба ядра имеют
одинаковую плотность распределения протона и нейтрона.
Использованная литература:
[1] A. Hasegawa and S. Nagata, Ground state of 6Li, Prog. Theor. Phys., vol. 45, pp. 17861807, 1971.
[2] F. Tanabe, A. Tohsaki and R. Tamagaki, αα scattering at intermediate energies, Prog.
Theor. Phys., vol. 53, pp. 677-691, 1975.
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ГРАВИТАЦИЯ ТЕОРИЯСЫН ФОРМАЛЬДІ КВАНТТАУ
Елемесова С., Иманқұл М.
Əл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: Мырзақұл Шынарай
Бұл жұмыста гравитацияның канондық жолының тұжырымдамасы келтірілген.
Гравитация дегеніміз жүйе, яғни гамильтониан бірінші түрдегі барлық шектеулердің
сызықтық тіркесі. Осындай жүйелер үшін формальді кванттау көрсетілген. Мақсаты
функционалды интеграл түрінде таза гравитация теориясына ауысу амплитудасын ұсыну.
Гравитация пайда болған жүйе болғандықтан, сондай-ақ оның кинематикалық күрделілігіне
байланысты, бұл тапсырма ерекше емес.
Белсенді зерттеулерге қарамастан, кванттық гравитация теориясы əлі құрылмаған. Оны
құрудағы негізгі қиындық - кванттық механика жəне салыстырмалылықтың жалпы теориясы
(ОТО) - принциптердің əр түрлі жиынтығына сүйенетін екі физикалық теория. Мысалы,
кванттық механика сыртқы кеңістік - уақыт аясында физикалық жүйелердің (мысалы,
атомдар немесе элементар бөлшектер) уақытша эволюциясын сипаттайтын теория ретінде
тұжырымдалады.
Кванттық гравитацияға көшу кезінде, кем дегенде, жүйелерді кванттық жүйеге
ауыстыру қажет (яғни кватттау қажет), бұл ретте Эйнштейн теңдеулерінің оң бөлігі —
энергия тензоры-материя импульсі — кванттық оператор болып табылады.
Тіпті гравитацияның линеаризацияланған классикалық теориясын кванттауды (ОТО)
жүргізу əрекеті де көптеген техникалық қиындықтарға итермелейді, кванттық гравитация
гравитациялық тұрақты өлшем болып табылатындықтан, нормаланбайтын теория болып
табылады. Дəлірек айтқанда, бірліктер жүйесінде   c  1 тұрақты массаның кері
квадратының мөлшері бар өлшемдік константасы , əлсіз токтардың өзара əрекеттесуінің
105
фермиялық константасы сияқты GF  2 , мұнда mp - протон массасы.
mp
Жағдай кванттық гравитация саласындағы тікелей эксперименттер гравитациялық
өзара іс-қимылдың əлсіздігінен, өкінішке орай, қазіргі заманғы технологияларға қол
жетімсіз. Осыған байланысты кванттық гравитацияның дұрыс тұжырымын іздеуде əзірге тек
теориялық мəндерге сүйенуге тура келеді.
Геометриялық тəсіл негізінде жəне функционалдық интегралдар əдісінің негізінде
гравитацияны кванттау əрекеттері қолданылады. Гравитацияны кванттау проблемасына
басқа көзқарастар супергравитация жəне дискретті кеңістік-уақыт теорияларында
қолданылады. Кванттық гравитацияны құруға тырысатын екі негізгі бағыт-ішектер теориясы
жəне ілмекті кванттық гравитация. Олардың біріншісі бөлшектер мен фондық кеңістіктің
орнына — уақыт ішектер жəне олардың көп өлшемді аналогтары-брандар. Көп өлшемді
міндеттер үшін брандар көп өлшемді бөлшектер болып табылады,бірақ осы брандардың
ішінде қозғалатын бөлшектер тұрғысынан олар кеңістіктік-уақытша құрылымдар болып
табылады.
Екінші тəсілде кеңістіктік-уақыттық аяға байланыстырмай өріс кванттық теориясын
қалыптастыруға əрекет жасалады, осы теория бойынша кеңістік пен уақыт дискретті
бөліктерден тұрады. Бұл кеңістіктің кішкентай кванттық ұяшықтары белгілі бір тəсілмен бірбірімен қосылған, сондықтан аз уақыт пен ұзындықта олар кеңістіктің дискретті құрылымын,
ал үлкен масштабтарда үздіксіз тегіс кеңістікке-уақытқа біртіндеп өтеді.
Пайдаланған əдебиеттер
[1]1.Вергелес С. “Лекции по теории гравитации ”
[2]2.Вайнберг С. “Гравитация и космология”
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ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ
ЧИСЛЕННЫХ ЗАДАЧ В ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ
Жалдыбаев С.Т., Салаватова Э. Т.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Руководитель: Кусаинов А.С.
Современные задачи вычислительной физики активно используют параллельное
программирование и многопоточную обработку данных. Их повсеместное внедрение на всех
уровнях научного и прикладного программирования, как то, в простой обработке больших
массивов данных, ресурсоёмких компьютерных моделях затрудняется не столько
сложностью концепции параллельного программирования, а скорее отсутствием
систематического подхода к параллельному решению задач на всех уровнях, от самых
простых, до достаточно сложных.
Нами, на конкретных примерах, показаны наиболее простые и оптимальные подходы в
распараллеливании некоторых задач ядерной физике с использованием сред и набора
инструкций OpenMPI и OpenMP для операционных систем Linux и Windows.
Актуальность изложенных результатов исследований и их востребованность в процессе
обучения и научных исследованиях становится очевидной в свете большого спроса на
эффективные решения в сфере высокопроизводительных, ресурсоёмких вычислениях с
гигантскими динамическими массивами данных.
В качестве основного примера рассмотрен разрабатываемый программный комплекс
численной реализацию алгоритма FDK для CBCT на языке С++.
Была предусмотрена возможность добавления в пространстве Фурье произвольных
фильтров. Реализована возможность восстановления сечений, произвольной толщины,
анализируемого объекта в трех взаимно перпендикулярных плоскостях XY, ZX или YZ с
различным смещением по отношению к этим плоскостям, по выбору оператора, см. Рисунок
1.

(а)
(б)
(в)
Рис. 1 – Центральные нормированные сечения 1024 х 1024 х1024 фантома Шеппа-Логана, (а)
угол поворота записывающей системы от 00 до 360 градусов, шаг 1 градус, (б) угол поворота
записывающей системы от 00 до 180 градусов, шаг 2 градуса, (в) угол поворота записывающей
системы от 0 до 360 градусов, шаг 4 градуса
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АКСИАЛДЫ-СИММЕТРИЯЛЫ ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ ӨРІСТІҢ ЭКВАТОРЛЫҚ
ЖАЗЫҚТЫҒЫНДА СЫНАҚ ДЕНЕНІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ
Жангабулова Ж. М.
Əл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: PhD, қауымдастырылған профессор Бошқаев Қ.А.
Жалпы салыстырмалық теориясының (ЖСТ) негізін 1916 жылы А.Эйнштейн қалады.
Физика саласы бойынша қазіргі уақытта ғылымның даму деңгейі өте жоғары сатыда. Жалпы
салыстырмалық теориясында сфералық-симметриялы орталық дененің гравитациялық
өрісіндегі сынақ дененің қозғалысы орбитаның векторлық элементтері көмегімен зерттелді.
Бұл есеп əдебиетте Шварцшильд есебі деп аталады. Осы есепті шығару үшін Лагранж,
Гамильтон формализмдері, орташалау əдісі, ұйытқу теориясы жəне адиабаттық теориясы
қолданылды. Сонымен қатар, сынақ дененің қозғалысы аксиалды-симметриялы
гравитациялық өрісте қарастырылды. Зерттеу кезінде квадрупольдік моменттің классикалық
түзету мен релятивтік түзетуде үлесі бар екені көрсетілді. Мұнда есептеулердің барлығы ~
1
(мұндағы c -жарық жылдамдығы) жəне ~ D (квадрупольдік момент) жуықтауларда
c2
жүргізілді [1,2,3].
Жұмыста Сириус В ақ ергежейлі жұлдызы қарастырылды. Осы жұлдыздың өрісінде
оның центрінен радиусының бес еселенген қашықтықта орналасқан сынақ дененің
қозғалысы зерттелді. Зерттеу барысында аксиалды-симметриялы объект үшін де
орындалатын Эйнштейн формуласы қолданылды:
6GM
3D
15GD
 


(1   2 )
2
2
3 2
Pc
2 MP
4P c
мұндағы бірінші қосынды Шварцшильд есебінде алынған нəтиже, екінші қосынды орталық
дененің деформациясына байланысты алынған классикалық нəтиже, үшінші қосынды
деформациядан пайда болған релятивтік түзету. Осы формуладан бірінші жəне екінші
қосындыларды Сириус В ақ ергежейлі жұлдыз үшін есептеліп, мəндері алынды. Сонымен,
есептеу барысында, сынақ денеге орталық дененің деформациясына байланысты алынған
классикалық түзету релятивистік түзетуге қарағанда басым болып шықты.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] H.C.Ohanian, R.Ruffini, Gravitation and Spacetime, 3rd Edition (Cambridge University
Press, Cambridge, England, 2013).
[2] C.M. Will, Theory and experiment in gravitational physics. Revised edition. Cambridge
University Press (1993).
[3] Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Теория Поля. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.-536 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
«МЕРИДИАН-1-2-3»В КАЧЕСТВЕ ХРАНИЛИЩ РАО
Жиенбаев К.К.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: к.ф-м.н, старший преподаватель Дьячков В.В.
Исследование направлено на создание хранилищ РАО, химических и биологических
опасных отходов в полостях подземных ядерных взрывов «Меридиан-1, Меридиан-2» и
«Меридиан-3». Первый из них находится в Кургальджинском районе Акмолинской области,
в 110 км к востоку от г. Аркалык. Взрыв произведен 28 августа 1973 года мощностью 8 килотон на глубине 400 метров. Второй находится в Сузакском районе Южно-Казахстанской
области, в 260 км к северу от поселка Чулак-Курган. Взрыв произведен 19 сентября 1973
года мощностью 8 кило-тон на глубине 400 метров. Третий находится в Кзылкумском районе
Южно-Казахстанской области, в 40 км к северу от села Табак-Булака. Взрыв произведен 15
августа 1973 года мощностью 8 кило-тон на глубине 610 метров.
Для «Меридиана-3» рельеф местности в основном плоский, на юго-западе — горный.
Почвы сероземные, на севере песчаные. Самая высокая точка гора Кемпиртобе (409 м).
Климат в данном районе умеренно теплый с холодными полузасушливыми температурами и
погодными условиями. Температура в среднем составляет 14.3°C. Выпадает около 309 мм
осадков в год. Табак-Булак – село в Таласском районе Жамбылской области Казахстана. По
данным переписи 2009 года, в селе проживает 605 человек (312 мужчин и 293 женщины).
Так же имеются такие предприятия по добычи урановых руд как: ТОО «СП «Бетпак Дала»,
ТОО «Казахстанско-французское СП «Катко» ,ТОО «СП Инкай» ,ТОО «Таукентское горнохимическое предприятие», АО «Казахстанско-российско-кыргызское СП «Заречное», ТОО
«Аппак»,ТОО «Степное-РУ», ТОО «ДП «Орталык»,ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау».
РАО от этих предприятий и предлагаются на захоронение в указанных ядерных подземных
полостях.
Геометрия ядерных полостей представлена на рисунке 1. Идея таких захоронений РАО
состоит в следующих этапах, которые обязательны к согласованию с, указанными выше,
предприятиями. Этап 1. Бурение эксплуатационных трех скважин, параллельных боевым,
диаметром 1000 мм с обсадными трубами. Этап 2. Установление контрольных датчиков
температуры, давления, уровня воды. Этап 3. Сооружение надземных и подземных
помещений для лабораторий и обслуживающего персонала.

а)

б)

Рис. 1 – а) Меридиана 1-2 (400 м); б) Меридиана-3 (610 м).
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ЯДЕРНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
И. Жумадилов1, А.Ж. Дуйсенбаева1, Т.К. Жолдыбаев1,2
1

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
2
Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

В середине прошлого столетия была выдвинута идея создания ядерно-энергетической
системы, реализованная к настоящему времени как Accelerator Driven System (ADS),
состоящая из ускорителя протонов, нейтронопроизводящей мишени и подкритического
реактора (бланкета) [1]. Помимо получения энергии, система позволяет проводить
трансмутацию долгоживущих радиоактивных отходов атомной промышленности [2].
Диапазон нуклонного состава и энергий возбуждения в системе АDS существенно шире чем
в традиционных реакторах. Необходимы новые дополнительные данные по ядерным
реакциям с нуклидами водорода и гелия, происходящим в мишенном, топливном узлах,
конструкционных материалах [2, 3].
В результате выполненной работы определены изотопы и элементы,
экспериментальные данные по которым необходимы для разработки систем ADS [4],
которые приведены в таблице 1. Проведен анализ имеющихся литературных данных с
использованием библиотеки ядерных данных EXFOR, которая представляет собой
совокупность экспериментальных данных по ядерным реакциям, измеренных в мире и
опубликованных в открытой печати.
Таблица 1 – Изотопы и элементы, данные по которым необходимы для ADS
Объект
Элементы/Изотопы
209
Bi, 208Pb, 207Pb, 206Pb, 204Pb, Pb, 186W, 184W,
183
W, 182W, W, 181Ta, Ta, Zr, Sn, Hg, U, Pu, F,
Мишенный узел
Cl, Na, Fe, Al
237
Np, 238Np, 241Am, 242Am, 243Am, 242Cm,
Минорные актиниды
243
Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 247Cm
79
Долгоживущие продукты деления
Se, 93Zr, 99Tc, 107Pd, 126Sn, 129I, 135Cs
238
Топливный узел
U, 235U, 239Pu, 238Pu, 14,15N, O, F, Cl
232
Ториевый цикл
Th, 231Pa, 232Pa, 233Pa, 233U, 234U
Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Ti, Ca, Ar, Al, Mg,
Конструкционные материалы
Na, O, N, C, B, Be, He
Защита
O, Si, P, Ca, Ti, Fe
Использованная литература
[1] Риволь Ж.-П. // УФН. – 2003. – Т. 173, Вып. 7. – С. 747-755.
[2] Герасимов А.С., Киселев Г.В. // ЭЧАЯ 2001. – Т. 32, Вып. 1. С. 143-188.
[3] Игнатюк А.В., Николаев М.Н., Фурсов В.И. // Атомная энергия. – 2014. – Т. 116. –
С. 209-216.
[4] Ikeda Y. // Journal of Nuclear Science and Technology. – 2002. – Suppl. 2. – Р. 13-18.
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АРАЛЫҚ ЭНЕРГИЯДАҒЫ π±-МЕЗОНДАРДЫҢ 8Не ЯДРОСЫНАН СЕРПІМДІ
ШАШЫРАУЫ
Залтай А.
Əл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі – Имамбеков О., ф.м.ғ.к., профессор м.а.
Орнықтылық алаңқайынан тысқары жатқан экзотикалық ядролық материяның
қасиеттерін жан жақты зерттеу заманауи үдеткіштерде радиоактивті ядролардың жеткілікті
тығыздықтағы шоғын алудың тəжірибелік мүмкіндігі туғаннан бастап үлкен қарқын алды.
Осындай ядролардан инверсиялық кинематикада протондардың шашырауының көлденең
қимасын өлшеп, одан алынған нəтижелерді талдау бұл ядролардың қасиеттері туралы
түсінігімізді айтарлықтай кеңітті. Осындай зерттеулердің бір мысалы, гелий ядросының
изотоптарынан инверсиялық кинематикада протондардың шашырауы жөніндегі алғашқы
тəжірибені Г.Д.Алхазовтың ғылыми тобы жасаған болатын [1]. Аса үлкен емес импульстің
берілуі жағдайында жасалған бұл тəжірибелер 6,8Не ядроларының өлшемдері жəне ондағы
ядролық материяның таралуы туралы бағалы мағұлматтар берді.
Бұл жұмыста аралық энергиядағы -мезондардың нейтроныбасым 8Не ядросымен
əсерлесуі Глаубердің көпретті дифракциялық шашырау теориясының негізінде
қарастырылған. Адрондардың жеңіл ядролармен серпімді əсерлесуін əртүрлі əдістердің
көмегімен, мысалы, оптикалық модельмен, резонансталатын топ əдісімен (МРГ) т.с.с.
қарастырудың мүмкіндіктері бар№ Бірақ олардың ішіндегі ең ұтымдысы Глаубердің
көпретті дифракциялық шашырау əдісі. Бұл əдіс бір жағынан ядроның ішкі құрылымын,
екінші жағынан əсерлесу механизмін жан жақты зерттеуге мүмкіндік береді. Жəне ең
маңыздысы бұл теорияда еркін өзгеретін бос параметрлер жоқ. Нақтылы есептеулер үшін
пионның нуклонмен əсерлесуінің элементар амплитудасын жəне қарастырып отырған
ядроның толқындық функциясын білу жеткілікті. Шашыраудың матрицалық элементі мына
өрнекпен анықталады
ik
JM 
M if (q)  
dρ exp(iqρ) iJM J   f j

2
M J M J
мұндағы Ω, шашырау операторы элементар N-амплитуда арқылы анықталған, ол əдетте
гауссоида түрінде параметрленеді. Сəйкес параметрлердің мəндері сол энергиялық
аймақтағы тəжірибелік деректерді сипаттаудан тəуелсіз анықталады. Нақтылы осы жұмыста
пайдаланылған параметрлер [2] алынған.
Біз қарастырып отырған 8Не ядросы нейтроныбасым β-радиоактивті орнықсыз ядролар
қатарына жатады. Оның басымқұрылымы α-2n-2n. Нақтылы осы құрылымның басым
екендігі осы арнадағы байланыс энергиясының мардымсыздығымен (Е-2n-2n=3.1 МэВ) жəне
сəйкес спектроскоп фактордың мəнінің 1-ге жуықтығымен негізделеді. Сəйкес толқындық
функцияны профессоh В.И.Кукулиннің группасы есептеген [3]. Біз өз жұмысымызда осы
толқындық функцияны пайдаландық.
Жұмыста нақтылы π±-мезондардың 8Не ядросынан серпімді шашырауының көлденең
қимасы энергияның бірнеше мəнінде есептелген. Бұл жұмыс теориялық жəне ядролық
физика кафедрасында орындалып жатқан АР05132620 ғылыми жобасының ауқымында
орындалған.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Alkhasov G.D. et al. Phys.Rev.Lett. 1997, vol.78, p.2313;
[2] Ибраева Е.Т., Имамбеков О. и др. //, Вестник КБТУ, 2018, №3(46), стр.145-151;
[3] Kukulin V.I. et al. Nucl. Phys., 1986, vol. A453, p.365.
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ОБНАРУЖЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ЯДЕРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИβ2 И
ПЕРИОДОМ ПОЛУРАСПАДА Т1/2
Зарипова Ю.А.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научные руководители: к.ф.-м.н. Дьячков В.В.
В работе [1] впервые были найдены две закономерности логарифмической зависимости
периодов полураспада Т1/2 для β+- и β- -радиоактивности от аргумента (N-Z) и выведены
соответствующие формулы для нахождения еще неизмеренных Т1/2 для сколь угодно
удаленных экзотических ядер. В последнее время были найдены периоды полураспада для
экзотических ядер, далеких от линии стабильности, для которых существует проблема
определения их размеров и формы – несферичности β2. В частности, в мировой литературе
активно обсуждаются так называемые «гало-ядра» с аномально большими радиусами (11Li,
17
B). Однако форма этих ядер не изучается, в связи с невозможностью получить сечения
упругого и неупругого рассеяния на них.
В данной работы удалось найти корреляцию между параметром β2 и периодом
полураспада Т1/2 для сплюснутых ядер с signβ2< 0 и антикорреляцию – для вытянутых ядер
signβ2> 0. На рисунке 1 даны такие вычисления для изотопических рядов церия (рис. 1а) и
теллура (рис. 1б) в сравнении с имеющимися в мировых базах данных экспериментальными
значениями Т1/2.

а)
б)
Рис. 1 Феномен антикорреляции β2 с Т1/2 для сплюснутых ядер (а) икорреляции β2 с Т1/2
вытянутых ядер (б).
На рисунке 2 из обнаруженной корреляции впервые нами получена зависимость
квадрупольной ядерной деформации от периодов полураспада β2 = β2(Т1/2).

Рис. 2 Функция зависимости параметра квадрупольной ядерной деформации от периода
полураспада для β--и β+- радиоактивных экзотических ядер
В итоге в данной работе: 1. обнаружен феномен корреляции периодов полураспада ядер
с их деформируемостью; 2. найден феноменологический закон, связывающий параметр
квадрупольной деформации ядер с периодом полураспада, позволяющий достоверно
предсказывать границы связанных состояний ядер для всей матрицы изотопов.
Использованная литература:
[1] Иванов А.М., Юшков А.В. Изотопический закон изменения периодов полураспада
атомных ядер // Изв. АН КазССР. Сер. физ-матем. – 1979. – №4. – С. 39-41.
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АДРОНДЫ АТОМНЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ
Имангалиева Ə.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: PhD, Сайдуллева Г.Г.
Молекулярлы орта секілді күрделі ашық жүйелерде пайда болған адрондардан тұратын
экзотикалық атомдарды зерттеу жаңа материалдар жасау тұрғысынан үлкен қызығушылық
тудырады. Белгіленген қасиеттері бар жаңа материалдарды жасау ХХ ғасырдағы лазер,
транзисторларды ойлап тапқандай, атомдық электр станциясын жасағандай, ХХІ ғасырдағы
зерттеу жұмыстарының үстем бағыттарының бірі болуы мүмкін. Қазіргі уақытта    жəне
  k   мезондардан тұратын адронды атомның негізгі сипаттамалары эксперименталды
түрде [1] біршама анықталған. Күрделі ашық жүйелердегі экзотикалық адронды атомдардың
пайда болу механизмі мен заңдылықтарын зерттеу экзотикалық атомдардың жобалану
механизмі мен қасиеттерін түсінуге жол ашады жəне аса төмен энергиялы адрондардың
өзара əсерлесу механизмі жайында бағалы ақпарат береді. Осы себепті, экзотикалық
атомның қасиеттерін түсіндіру үшін өзара əсерлесудің пертурбативті емес жəне релятивистік
сипаттамаларын есепке алу керек [2].
Пертурбативті емес жəне бір тұзақтық түзетулерінсіз адронды атомның энергетикалық
спектрін анықтаймыз
2 
 0
E   em
(1)
2n
мұнда  параметрі немесе 1 жəне 2 құрамдас бөлшектерінің конституентті массасы.
Сонда бірнеше қысқартулардан кейін біз мынаған ие боламыз:
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Использованная литература:
[1] B Adeva et al., J. Phys. G 30, p.1929 (2004); Phys.Lett.B 619, p.50 (2005).
[2] Dineykhan, M, Efimov, G.M.: Rep. Math. Phys. 36, 287(1995); Yad. Fiz. 59, 862(1996);
Dineykhan, M.: Z. Phys D41, 77(1997); Dineykhan, M., Nazmitdinov, R.G.: Yad. Fiz. 62,
143(1999); Dineykhan, M, Zhaugasheva, S. A., Nazmitdinov, R.G.: JETP, 119, 1210 (2001).
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f-МƏНІ БОЙЫНША F(R) ГРАВИТАЦИЯСЫНДАҒЫ КВАНТТЫҚ МОДЕЛЬ
Иманқұл М.П., Арзимбетова М.Б.
Əл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші PhD, доцент м.а. Мырзақұл Ш.Р.
Соңғы жылдары астрофизика мен қазіргі заманғы технологиялардың қарқынды
дамуына байланысты көптеген Iа типті асқынжұлдыз, ғарыштық микротолқынды
анизотропия (CMB), барийдің акустикалық ауытқуы, əлсіз линзация жəне кең ауқымды
құрылымдар сияқты көптеген астрономиялық деректер алынды. Осыған байланысты біздің
ғаламымыз жеделдету арқылы кеңейіп келе жатқанын көрсетті.
Сондай-ақ, скаляр жəне фермионды өрістермен əртүрлі модельдерді қарау ерекше
қызығушылық тудырады. Бұл скалярлық жəне фермиондық өрістер элементар бөлшектер,
астрофизика жəне космология теорияларында кеңінен пайдаланылады. Осыған байланысты
біздің ғаламымыз жеделдету арқылы кеңейіп келе жатқанын көруімізге болады. Осы
жаңалыққа негізделе отырып, ғаламның динамикасын, сондай-ақ оның түрлі
локализацияланған объектілерін суреттейтін көптеген модельдер пайда болды. Əлемнің
жылдам кеңеюін сипаттайтын негізгі теориялық түсінік «күңгірт энергия» деп аталады.
Бұл құбылысты сипаттау үшін көптеген модельдер жасалды. Негізгі бағыттардың бірі
скалярдағы R кеңістігінің қисықтықына тəуелді функционалдық тəуелділік болып табылатын
жалпы салыстырмалық теориясының модификациясы, скаляр немесе фермион сияқты түрлі
өрістердің эволюциясы осы тақырып тұрғысында зерттелген болатын.
Осы жұмыста f-мəні бойынша F(R) гравитациясындағы кванттық модельді
қарастырамыз. Бұл модельдің қозғалыс теңдеуі біртекті жəне изотропты ФридманРобертсон-Уоккер ғарыштық уақытында алынады. Материяның жəне ғарыштық уақыттың
қосылу параметрлерін анықтау үшін де Ситтердің Ғаламды жедел кеңейтудің стандартты
моделін қарастырамыз.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Supernova Search Team collaboration, Riess A.G. et al. Observational evidence from
supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant, Astron. J. 116 (1998) 1009
[arXiv:astro-ph/9805201]
[2] Supernova Cosmology project collaboration, Perlmutter S. et al.Measurements ,
Astrophys. J. 517 (1999) 565 [arXiv:astroph/981233]
[3] Eisentein D.J. et al.Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation
Function of SDSS Luminous Red Galaxies Astrophys. J. 633 (2005) 560.
[4] Jain B.and Taylor A.Cross-Correlation Tomography: Measuring Dark Energy Evolution
with
Weak
Lensing
Phys.
Rev.
Lett.
91
(2003)
141302,
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.141302
[5] Razina O.V. , Myrzakulov Y.M., Serikbayev N.S., Myrzakul Sh.R., Nugmanova G.N.,
Myrzakulov R. G-essence cosmologies with scalar-fermion interactions, The European Physical
Journal Plus 126 (2011) 85. [arXiv:1101.0729] [25] Kulnazarov I., Yerzhanov K., Razina O.V. ,
Myrzakul Sh.R., Tsyba P., Myrzakulov R. G-essence with Yukawa Interactions. [arXiv:1012.4669]
[6] Bamba K., Razina O.V., Yerzhanov K., Myrzakulov R. Cosmological evolution of
equation of state for dark energy in G-essence models. [arXiv:1203.2804]
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЯДРЕ
РЕЗОНИРУЮЩИХ ГРУПП
1

В РАМКАХ МЕТОДА

Калжигитов Н.К.1, Василевский В.С.2, Акжигитова Э.М.1
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан.
2
Институт Теоретической Физики имени Боголюбова, Киев, Украина
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Такибаев Н.Ж.

Исследование ядерных процессов в ядре Li является важным аспектом рассмотрения
проблемы Li [1] и первичного нуклеосинтеза. Однако для решение данной задачи требуется
учитывать её особенности как область низких энергий от 50 до 400 кэВ, в которой и
происходят данные процессы. Данный энергетический отрезок соответствует
астрофизическим процессам и окну Гамова, однако располагается ниже кулоновского
барьера в следствии чего привычные сечения уже не смогут дать достоверный результат и
нужно будет применять другую величину как астрофизический S-фактор [2], способный явно
выделить кулоновскую компоненту и учесть чисто ядерный процесс.
Основной же реакцией происхождения Li в ранние этапы вселенной после большого
взрыва является реакция радиационного захвата:
α + d → Li + γ.

(1)

Данная реакция была рассмотрена с использованием алгебраической версии метода
резонирующих групп (АВМРГ) [3], что позволило свести задачу шести тел к рассмотрению
задачи только двух тел α и d. Также данный микроскопический метод позволяет правильно
учесть принцип Паули и провести разложение волновой функции по базису осцилляторных
функций сводя решение к алгебраической форме. При проведении расчетов и построении
графиков были использованы два нуклон-нуклонных потенциала: модифицированный
потенциал Хасегавы-Нагаты (МПХН) [4] и потенциал Миннесоты [5].

Рис. 1. Астрофизические S-факторы квадрупольных переходов построенные с
использованием МПХН (слева) и Миннесоты (справа)
Использованнаялитература:
[1] Brian D. Fields. //Annual Reviews of Nuclear and Particle Science, Vol. 97 (2011)
[2] E. M. Burbidge, W. A. Fowler. //Rev. Mod. Phys, Vol. 29, 547–654 (1957).
[3] ФилипповГ.Ф., ОхрименкоИ.П. // ЯФ. Т. 32, 932 (1980)
[4] A. Hasegawa //Progress of Theoretical Physics, Vol. 45, No. 6 (1971)
[5] Reichstein //NuclearPhysicsA158, 529-545, (1970)
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ЯДЕР
СРЕДНЕГО АТОМНОГО ВЕСА В БОЗОННОЙ МОДЕЛИ
Канатаева С.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Бактыбаев К.
Низкоэнергетические состояния ядер среднего атомного веса проявляют относительно
простую и в то же время регулярную структуру, хотя они состоят из большого числа
взаимодействующих между собой нуклонов и внутренняя их динамика очень сложна.
Известно, что внутренняя динамика нуклонов имеет характер коллективного движения.
Поэтому изучать свойств и структуру таких ядер имеет важное значение как в теоретическом
так в экспериментальном плане. Среди нескольких теоретических подходов к изучению
коллективных состояний ядер модель взаимодействующих бозонов (МВБ) [1,2] имеет
определенный успех в изучений свойств ядер тяжелого и среднего атомного веса систем. В
модели взаимодействующих бозонов с самого начала ввели коллективные S,D пары
нуклонов как s,d-бозонные строительные блоки, которые образовали ℧(6)-бозонное
пространство. Так называемые предельные составляющие этой бозонной группы ℧(6), ℧(3) и
О(6) – группы хорошо описывали низкоэнергические состояния сферических,
деформированных и ɤ-нестабильных ядер с четно-четным числом нуклонов. Мы провели
микроскопические вычисления по методу ОАЯ– отображения между матричными
элементами нуклонных и бозонных операторов для ядер среднего атомного веса, Sn, Teизотопов [4,5,6]. Эти ядра являются сферическими или близкими к сферическим, поэтому,
применимость ОАЯ – отображения вполне хорошо оправдана. Оказалось, важным объяснить
экспериментальные данные на основе модели взаимодействующих бозонов в
микроскопических вычислениях.
Использованнаялитература:
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РАЗРАБОТКА СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИРОДНОГО ФОНОВОГО БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ
Касымова Л.Р.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н., ст. преп. КТиЯФ Дьячков В.В.
Ни для кого не секрет, что естественный радиационный фон нашей планеты составляет
не только космические излучения, достигающие нас из просторов космоса, источниками
которого могут быть звезды, Солнце, а также другие галактики, но и излучения природных
радионуклидов, находящихся в недрах планеты. Данную работу мы посвятим аспектам,
связанным именно с радиацией, имеющейся в земной коре. Земная кора с самого начального
момента своего образования содержит естественные радиоактивные элементы (ЕРЭ),
создающие естественный радиационный фон. В горных породах, почве, атмосфере, водах,
растениях и тканях живых организмов присутствуют радиоактивные изотопы калия-40,
рубидия-87 и члены трех радиоактивных семейств, берущих начало от урана-238, урана-235
и тория-232.Единственным газообразным продуктом, который рождается в процессе распада
трех семейств естественных радиоактивных элементов, является радон. Наибольший вклад в
газовую составляющую естественных радиоактивных элементов вносят радиоактивные
семейства урана-238 и тория-232, в процессе распада которых образуются радиоактивные
изотопы радона. Совершенно не случайно из всего многообразия естественных
радиоактивных элементов земной коры мы рассмотрим изотопы радона, ведь при бетараспаде радона-222 образуется висмут-214, который, в свою очередь, превращается в
полоний-214, испуская бета-частицу [1].
Одним из главных аспектов регистрации природного фонового бета-излучения является
наличие, помимо других излучений из глубин планеты, так же космического излучения,
которое в большинстве случаев не позволяет более точно зарегистрировать рассматриваемое
нами бета-излучение. Для регистрации спектров природного бета-излучения в настоящее
время, в основном, применяется бета-спектрометрия на сцинтилляционных детекторах [2].
На основе этой аппаратуры нами выполняется измерение временной вариации фонового
бета-излучения, в спектрах которого содержатся компоненты земного и космического
происхождения. Вариация космической компоненты вносит существенный вклад в
результирующий спектр, что сильно искажает спектр бета-частиц от природных земных
радионуклидов. Для решения этой проблемы предлагается создание и разработка
спектрометрической установки, действующей по следующему принципу. Два
сцинтилляционных детектора D1 и D2, которые установлены вертикально. Между этими
детекторами расположено поглощающее вещество (свинец) с толщиной S1, достаточной для
поглощения космической электронной (мягкой) компоненты космического излучения.
Детекторы включены в схему антисовпадений для того, чтобы исключить события от
потоков космических высокоэнергетических электронов и мюонов, прошедших сквозь S1.
Таким образом, регистрируемый спектр будет формироваться, в основном, из электронов,
которые излучают природные радионуклиды.
Использованная литература:
[1] М.Н. Левин, О.П. Негробов, В.Р. Гитлин, О.В. Селиванова, О.А. Иванова.
Природный радиационный фон // Уч. пособие, Воронеж, 2008, с. 52.
[2] Бета-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета». НПП «Доза» //
http://www.doza.ru/catalog/spectrometers/43/
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Руководитель: Зазулин Д.М.
В работе исследованы геометрические свойства равновесного многообразия двумерных
термодинамических систем. В качестве метода изучения использовался формализм
геометротермодинамики [1], позволяющий получать результаты инвариантные относительно
преобразований Лежандра, т.е. независимо от выбора термодинамического потенциала. Для
двумерных термодинамических систем рассчитаны соответствующие геодезические и
изучены свойства этих геодезических. Результаты работы сравниваются с литературными
данными.
Использованнаялитература:
[1] H. Quevedo, J. Math. Phys. 48, 013506 (2007).
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В рамках метода геометротермодинамики [1] в настоящей работе исследованы свойства
статистической модели ядра [2]. Получены результаты инвариантные относительно
преобразований Лежандра, т.е. независимо от выбора термодинамического потенциала. Для
статистической модели ядра рассчитаны соответствующие геодезические и изучены свойства
этих геодезических. Результаты работы сравниваются с литературными данными.
Использованнаялитература:
[1] H. Quevedo, J. Math. Phys. 48, 013506 (2007).
[2] М.И. Свирин, ФЭЧАЯ 37, 901 (2006).
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ОСЦИЛЛЯЦИЯ НЕЙТРИНО В ИСКРИВЛЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ
С КВАДРУПОЛЬНОЙ МЕТРИКОЙ
Куанышбайулы Е., Тлемисов А.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель:Ph.D., ассоциированный профессор Бошкаев К.А.
В работе исследовано осцилляция нейтрино в искривленном пространстве-времени с
квадрупольной метрикой. Используя квазиклассическое приближение, известное как метод
ВКБ (Вентцеля – Крамерса – Бриллюэна), для решение уравнение Дирака в искривленном
пространстве-времени, было получено выражение, определяющие фазовый сдвиг между
двумя массовыми собственными состояниями нейтрино в произвольном гравитационном
поле. Далее, полученное выражение исследуется в поле с квадрупольной метрикой (qметрика), которое является наипростейшим обобщением метрики Шварцшильда с
квадрупольным параметром.
В результате было получено поправка для фазового сдвига состояния нейтрино,
обусловленная гравитационным полем объекта в зависимости от значения квадрупольного
момента.
Использованнаялитература:
[1] L. Visinelli. Neutrino flavor oscillations in a curved space-time // Gen. Rel. Grav. – 2015.
– Vol. 47:62.
[2] A. Geralico, O. Luongo. Neutrion oscillations in the field of a rotationg deformed mass //
Phys. Lett. A. – 2012. – Vol. 376. – P. 1239-1243.
[3] K. Boshkayev, E. Gasperín, A. C. Gutiérrez-Piñeres, H. Quevedo, S. Toktarbay. Motion
of test particles in the field of naked singularity // Phys. Rev. D. – 2016. – Vol. 93. – P. 024024.
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ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРЫ, ВЫЗВАННЫЕ АКТИВНЫМИ
ЛИТОСФЕРНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Лозбин А.Ю.
Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, г.Алматы, Республика Казахстан
Институт ионосферы, г.Алматы, Республика Казахстан
Рукокводитель: к.ф.-м.н., доцент Крякунова О.Н.
В настоящей работе представлен результат анализа направлений исследований
вариаций параметров ионосферы, вызванных активными воздействиями природного
характера.
Научные исследования возмущений параметров ионосферы, связанные с активными
процессами ведутся по следующим основным направлениям:
1) исследование вариаций электромагнитного поля Земли в очень-низкочастотном
диапазоне (ОНЧ);
2) исследование вариаций полного электронного содержания (ПЭС) в ионосфере;
3) исследование вариаций ионной компоненты в ионосфере.
Среди активных воздействий природного характера на ионосферу Земли наибольший
интерес среди учёных представляют исследования воздействий литосферного характера,
например, землетрясений.
По результатам исследований ионосферных возмущений над областями сильных
землетрясений определено, что ионосфера весьма чувствительна к сейсмическим
воздействиям [1]. Учет всех параметров ионосферных предвестников позволяет выделить их
на фоне вариаций ионосферы, вызванных другими воздействиями.
Анализ литературы показал, что ионосферные предвестники землетрясений – реально
существующие явления [2], а разработанные методики обнаружения позволяют использовать
их в системах предупреждения и краткосрочного прогноза сильных землетрясений.
Суммируя полученные в этих работах результаты, можно утверждать, что основные
характеристики ионосферных предвестников землетрясений сводятся к следующим
утверждениям:
1) ионосферные предвестники представляют собой вариации плотности ионосферной
плазмы, наблюдаемые за 1-5 суток. Знак вариаций может быть, как положительным, так и
отрицательным;
2) над эпицентром будущего землетрясения происходит нарушение пространственновременного хода в распределении электронной концентрации ионосферы;
3) длительность ионосферных вариаций составляет несколько часов и зависит от
сейсмической активности в данном регионе;
4) в среднем сейсмоионосферные вариации имеют ту же амплитуду, что и ежедневная
изменчивость ионосферы (10-15%), но могут достигать и более высоких значений;
5) размер модифицированной области ионосферы на высоте максимума слоя F2 зависит
от магнитуды землетрясения и направления разлома;
6) положение максимума модифицированной области в ионосфере может не совпадать
с вертикальной проекцией эпицентра будущего землетрясения.
Использованнаялитература:
[1] Гохберг, М.Г. Литосферно-ионосферная связь и ее моделирование / М.Г. Гохберг,
С.Л. Шалимов // Российский журнал Наук о Земле. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 95-108.
[2] Pulinets S.A., Boyarchuk K. Ionospheric Precursors of Earthquakes. Springer: Berlin.
Germany. 2004. 315 p.
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ТӨМЕНГІ ЭНЕРГИЯЛАРДАҒЫ Α-БӨЛШЕКТЕРДІҢ 11B ЯДРОЛАРЫНАН
СЕРПІМДІ ЖƏНЕ СЕРПІМІЗ ШАШЫРАУЫН ЗЕРТТЕУ
Мамак Т.А.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми-жетекші: PhD Мухамеджанов Е.С.
Бұл
жұмыс тəжірибелік жəне теориялық тұрғыдан 11В ядроларында альфабөлшектердің серпімді жəне серпімсіз шашырау процесстерінің дифференциялдық қимасын
өлшеу жəне оларды ары қарай түрлі теориялық моделдер аясында талдау жасау арқылы
зерттеуге арналған. Жеңіл бөлшектердің – дейтрон жəне альфа-бөлшек сияқты серпімді жəне
серпімсіз шашырау процесстерін зерттеу,соқтығысқан бөлшектердің жанама қозғалысын
сипаттайтын толқындық функцияның есептеулерінде, жəне де негізгі жəне төмен жатқан
қозған күйдегі ядро қасиеттері туралы мəліметтер алу үшін қолданылатын ядролық
потенциялдар туралы негізгі ақпарат көздерінің бірі болып табылады.Бұл процесстер
бірнеше ондаған МэВ энергияларда альфа-бөлшектердің ядролармен əсерлесуі кезінде орын
алады жəне ядроның құрылымдық сипаттамасы туралы, яғни ядроның радиусы жəне
деформация параметрлері сияқты маңызды ақпараттар алуға мүмкіндік береді [1].
Бұл жұмыстың мақсаты төменгі энергияларда 11В ядроларында альфа-бөлшектердің
серпімді жəне серпімсіз шашырауының дифференциялдық қимасын өлшеу жəне оларды
энергияның кең ауқымында оптикалық модель , фолдинг моделі , байланысқан арналар əдісі
аясында талдау жасау.
Зерттеудің міндеттеріне мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер қойылды:
Төменгі энергияларда альфа-бөлшектердің 11 В ядроларында серпімді жəне серпімсіз
шашырауының дифференциялдық қимасын өлшеу [2].
Кең ауқымды энергияда альфа-бөлшектердің серпімді жəне серпімсіз шашырауының
тəжірибелік нəтижелерінің талдауынан α+11В жүйелердің байланысы үшін оптикалық жəне
фолдинг потенциялдарының оңтайлы параметрлерін анықтау [3]. Зерттеу нысаны 11В
ядроларында
альфа-бөлшектердің
серпімді
жəне
серпімсіз
шашырауының
дифференциялдық қимасының бұрыштық таралуы.
Зерттеу əдісі 11В ядроларында альфа-бөлшектердің серпімді жəне серпімсіз
шашырауының дифференциялдық қимасының бұрыштық таралуы өнімдердің ядролық
байланысын тіркеуге жəне идентификациялауға арналған əдіс(ΔЕ-Е) пайдалану арқылы
өлшенді.Бұл əдістің мəні бір уақытта заттағы ядролық реакция өнімдерінің меншікті энергия
шығынын (dE/dx) жəне олардың толық кинетикалық энергиясын (E) өлшеу болып табылады
[4].Теориялық талдаулар FRESCO компьютерлік коды арқылы жүргізіледі [5].
Пайдаланған əдебеттер:
[1] Баррет Р., Джексон Д. Размеры и структура ядер. Пер. с английского. – Киев:
Наукова думка, 1981. – C.419.
[2] Ходгсон П.Е., Оптическая модель упругого рассеяния.М.: Атомиздат, 1966. - С.232.
[3] Abele H. et. al. Measurement and folding-potential analysis of the elastic α-scattering on
light nuclei // Atomic nuclei. - 1987. -Vol. 326. -P.373-381.
[4] Burtebayev N., Mukhamejanov Y.S., KerimkulovZh.K., Alimov D.K., Janseitov D.M.,
Trzaska W.H. Comparative analysis of elastic and inelastic scattering of d and α-particles from 11B
// International Journal of Mathematics and Physics. 2016. – Vol.7, №.2. – P. 77-86.
[5] Burtebayev N, Hamada Sh, Mukhamejanov Y, Nassurlla M, Morzabayev A, Sakhiyev S
and TrzaskaW. Study of elastic and inelastic scattering of alpha particles from 11B nuclei in the
energy range of 29-54 MeV // Abstract book of the Nuclear Physics in Astrophysics VII, 28 th EPS
Nuclear Physics Divisional Conference. – York, UK, 18-22 May 2015. – P.64
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УРАВНЕНИЯ ДЭВИ-СТЮАРТСОНА
Махкамова Ж.З.,Серикбаев Н.С.
Физико-технический факультет, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана
Научный руководитель: PhD Мырзакулов Е.М.
В данной работе будем рассматривать (2+1)-мерное двухкомпонентное нелинейное
уравнение Дэви-Стюартсона (ДС). Уравнение Дэви-Стюартсона является обобщенной
формой Шредингера.
iq + q + q − k
q −k q q =0
iq + q + q
−k
q −k q q =0
−ir + r + r − k
r −k q r =0
−ir + r + r − k
r −k q r =0
k −k
= −(r q + r q ) −(r q + r q )
k
+k
= (r q ) − (r q )
k +k
= (r q ) − (r q )
(k q ) + (k q ) = (r q ) − (r q )
(k q ) + (k q ) = (r q ) − (r q )
Получена новая форма представления Лакса для этого уравнения. Рассмотрим
линейную систему
F = ΣF + QF
F =A F +A F +A F
1 0
0
A = 2iΣ , Σ = 0 −1 0 , A = 2iQ ,
0 0 −1
k
q +q
q +q
0
q q
k
k q
0 0 A = r −r
Q = −r
−r
0 0
r −r
k q
k
F - матричная 3×3 функция. Методом преобразования Дарбу получим точные решения для
(2+1)-мерного ДС:
F → F = F − MF;
M=F F
2i
Q → Q = Q + [Σ, M]; A → A = A + (M + ΣM )
α
где -фиксированное решение системы (2),(3) отвечающее «затравочным потенциалам» Q и
. При этом Q , A определяют новое решение ДС.
Использованная литература:
[1] Benmey D.J., Rоак s G.J. // Stud.Appl.Math. 1969. V.48. Р.377.
[2] Davey A., Stewartson £•// Proc.R.Soc. London Ser.A. 1974. V.338. Р.Ю1.
[3] Воiti M., Leon J.Jp., Martina L., Pampinelli P. // Solitons in two dimensions, Preprint
PM/88-59, Montpelier 1988.
[4] Воiti M., Leon J.Jp., Martina L., Pempinelli P. // Integrable nonlinear evolutions in 2+1
dimension. Preprint PM/88-01, Montpelier, 1988.
[5] Салль М.А. // Зап.научн.семин.ЛОМИ. 1987. Т.161, С.72- 75.
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ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПЕРЕХОДОВ В НЕЧЕТНЫХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЯДРАХ
Мейрамбекұлы Е.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Бактыбаев К.
Были исследованы электрические квадрупольные переходы между низколежащими
состояниями нечетного деформированного ядра иттербия-167. При экспериментальном
исследовании было обнаружено, что вероятности электрических квадрупольных переходов в
ротационной полосе, зависят от сигнатуры. Для анализа обнаруженного эффекта были
использованы коллективная модель ядра и одночастичная модель. Каждая из этих моделей
принимает во внимание определенные степени свободы ядра. Чтобы решить задачу мы
построили гамильтониан, включающий в себя ротационную часть, учитывающая эффект
парных корреляции и одночастичный Нильсоновский гамильтониан. Движение нуклона в
деформированном поле описывали в Нильсоновском потенциале, а ротационный
гамильтониан включает в себя Кориолисово взаимодействие и потенциальную энергию
четно-четного остова. Рассчитанные квадрупольные моменты имели разные значения в
«благоприятных» и «неблагоприятных» состояниях. Причиной этого является кориолисово
взаимодействие. Благодаря этому взаимодействию проекция углового момента нечетного
нейтрона на ось симметрии ядра перестает быть хорошим квантовым числом. Волновые
функции, описывающие эти состояния содержат компоненты с различными значениями этой
проекций. А кориолисово взаимодействие усиливается с ростом полного углового момента
ядра. Волновые функции исследуемых состояний были получены с помощью
диагонализации гамильтониана. Диагонализацию проводили, используя базисные функции
для вычисления матричных элементов гамильтониана. Также были вычислены параметры
равновесной деформации для «благоприятных» и «неблагоприятных» состояний. Расчеты
выявили небольшие различия в их значениях. Расчеты электрических квадрупольных
переходов показали, что полученные значения для «благоприятных» и «неблагоприятных»
состояний различаются значительно меньше, чем средние экспериментальные значении.
Результатом данной работы является указания на то, что эксперимент должен быть повторен
со значительно меньшими экспериментальными ошибками [1,2]
Использованнаялитература:
[1] Джелепов Б.С. Драницына Г.Ф. Михайлов В.М., Свойствадеформированных ядер с
К=1/2. 1971.стр.42-45.
[2] Baktybayev K. Nucleon – pair shell model calculations in generalized seniority based –
LXIV – International conference,”Nucleus – 2014”. July 8-12, 2014, Minsk, p-130
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ γ -АКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА "ЛИРА"
Мильц О.С., Моренко В.С., Севериненко М.А., Макарова В.А.
РГП "Институт ядерной физики" МЭ РК, Алматы, Казахстан
НИИЭТФ КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, РК
Руководитель: Зарипова Ю.А.
Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ) расположено на
территории Западного Казахстана в 30 км от города Аксай Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан. По официальным данным подземные ядерные взрывы на объекте
«ЛИРА» проводились в 1983 и 1984 годах. Объекты ЛИРА были обустроены, интегрированы
в технологический процесс нефтегазового комплекса и эксплуатировались с 1991 по 1995
годы. Объекты ЛИРА представляют собой инженерное сооружение, включающее: шесть
подземных полостей в соляной толще на глубине 800-900 м, технологические скважины,
комплекс шлейфовых трубопроводов, технологические площадки и сеть наблюдательных
скважин (рис.1).

Рис. 1. Схема расположения боевых скважин на объекте ЛИРА
Объект ЛИРА находится на территории активно разрабатывающегося месторождения,
поэтому получение актуальной информации о содержании искусственных радионуклидов
(ИРН) очень важно для своевременного прогнозирования опасных ситуаций. Для выявления
возможного изменения радиоэкологической обстановки на территории объекта ЛИРА были
определены три основные зоны: зона наблюдения – это территория технологических
площадок скважин ТК-1 – ТК-6 и территория, входящая в состав объектов ЛИРА; зона
сравнения и зона фона – территория, расположенная за пределами объектов ЛИРА, на
которой содержание техногенных радионуклидов соответствует уровню глобальных
радиоактивных выпадений.

Рис. 2. Схема проведения радиационного обследования
Совокупность результатов всех проведенных на текущий момент исследований,
проведенных по схеме радиационного обследования (рис. 2), свидетельствует:
- об отсутствии обширного радиоактивного загрязнения, распространенного на
большой территории и в значительном объеме;
- о стабильности радиоэкологической обстановки на объектах ЛИРА и прилегающих
территориях.
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АКСИАЛЬ-СИММЕТРИЯЛЫ ДЕНЕЛЕРДІҢ КВАДРУПОЛЬДІК МОМЕНТТІ
ЕСКЕРЕТІН ШЕШІМДЕРІ
Муратхан А., Иманбай.С.М
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: профессор Əбішев М.Е., PhD, доцент м.а Тоқтарбай С.
Сфералық симметриядан мардымсыз ауытқыған денелердің ішкі жəне сыртқы
гравитациялық өрісін сипаттау үшін квадрупольдік моментің бірінші дəрежесі бойынша
жазылған метриканы ұсынамыз. Сызықты элемент мына түрде жазылады:
dr 2
(1)
ds 2  e 2 1  qa  dt 2  1  qc  qb 
 1  qa  qb  r 2 d 2  1  qa  r 2 sin 2  d  2 ,
2m
1
r
мұндағы     r  , a  a  r  , c  c  r  , m  m  r  жəне b  b  r ,  – функциялар. Сыртқы
гравитациялық өрістің метрикасы денеден тысқары жерде, квадрупольдік момент параметрі
нөлге тең, яғни q=0 жағдайда сфералық пішінге ие дененің сыртқы гравитациялық өрісін
сипаттайтын Шварцшильд метрикасын береді. Классикалық жағдайда, координаттық
түрлендірулер арқылы метриканың Ньютондық шегі табылады. Жалпы жағдайда, алынған
сыртқы метрика бірнеше параметрлерге тəуелді болды, яғни бір бірінен өзгеше шешімдер
жинағын алуға болады. Осы шешімдердің ішінен, кейбір дербес жағдайларда, таңдап
алынған параметрлерге байланысты, асимптотикалық жазық шешімдер де кездеседі.
Ішкі гравитациялық өрісті түсіндіру үшін, қысым жəне тығыздық арқылы сипатталатын
гравитациялық көрдің энергия импульс тензорын квадруполь моменттің бірінші дəрежесі
бойынша жіктелуі ескеріледі. Дифференциалдық теңдеулердің шекаралық шарттары ретінде
жуықталған вакуумдық q –метрика пайдаланылады. Алынған шешімдер сфералық пішінге ие
денелердің гравитациялық өрісімен салыстырылады.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Alireza Allahyari, Hassan Firouzjahi, and Bahram Mashhoon. Quasinormal modes of a
black hole with quadrupole moment. Phys. Rev. D 99, 044005. 2018.
[2] С. Вейнберг, Гравитация и космология. Принципы и приложения общей теории
относительности – Москва: Мир, 1975. -167-170с
[3] Г. Вейль. Пространство. Время. Материя – Москва: Янус, 1996. -201 с.
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СФЕРАЛЫҚ ПІШІНГЕ ИЕ ДЕНЕЛЕРДІҢ МАССАЛЫҚ ТАРАЛУЫН ЕСКЕРЕТІН
ШЕШІМДЕР
Муратхан А., Насырова Б.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: профессор Əбішев М.Е., PhD, доцент м.а Тоқтарбай С.
Біз сфералық симметриялы денелердің массалық үлестірімін ескеріп, гравитациялық
өрісінің қасиеттерін сипаттаймыз.
1
(1)
R   g  R   T  ,  ,  0,1,2,3
2
Жоғарыдағы Эйнштейн теңдеулерінің шешімін табу үшін, гравитация көзі идеал сұйық
таңдап алынады, себебі көптеген компакты денелердің қарапайым моделі ретінде таңдап
алса біршама ынғайлы болады. Жоғарыдағы теңдеулерден бір біріне тəуелсіз төр
дифференциалдық теңдеулерден тұратын жүйені аламыз. Үйлесімді теңдеу жүйесін алу үшін
қосымша баратропиялық күй теңдеуін пайдаландық. Жалпы жағдайда теңдеулер жүйесінің
аналитикалық шешу күрделі мəселе болғандықтан, сандық əдістермен теңдеулерді зерттедік.
Өріс теңдеулерін толықтай шешу үшін қосымша физикалық шарттар енгізіледі. Дене
бетінде тығыздықтың шектеулі болуы, координат центрінде қысымның шектеулі болуы,
массаның радиус бойынша таралуының белгілі мəндерден аспауы, тығыздықтың ара
қашықтыққа байланысты таралуы т.б. физикалық шарттарды қанағаттандыратын
шешімдерді алдық. Жоғарыдағы айтылған тығыздықтың шарттарын жазсақ:
p R  p( R )  0 ; p(r  0)  pc   .
(2)
Физикалық шешім болудың тағы бір маңызды шарты: дене ішіндегі дыбыстың таралу
жылдамдығы жарықтың жылдамдығынан кіші болуы керек. Алынған шешім, дене ішіндегі
дыбыстың таралу жылдамдығының шектеулі болу шартын толықтай қанағаттандырды.
Метрикалық функциялары шекаралық шарттар ретінде сыртқы Шварцшильд метрикасының
мəндерін пайдаландық. Тығыздық пен қысым дененің орталық нүктелерінде шектеулі
мəндерге ие, сондықтан шешімдерде ешқандай сингуляр мəндер кездеспейді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Токтарбай Сакен, Кeведо Эрнандо, Абишев Медеу. Внутреннее решение уравнений
Эйнштейна// Известия НАН РК. Сер. физ.-мат. Октябрь – 2012.
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ҚАРАҢҒЫ МАТЕРИЯНЫҢ ƏР ТҮРЛІ ПРОФИЛЬДЕРІН ЗЕРТТЕУ
Муталипова К.М., Жумаханова Г.Д.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан
PhD, қауымдастырылған профессор Бошқаев Қ.А.
Астрономиялық денелердің массасы əдетте зерттелетін дененің қозғалысы немесе
айналасындағы басқа денелердің қозғалысын пайдалана отырып тікелей анықталады. Кейбір
жағдайларда, əсіресе галактикалар үшін, түрлі əдістермен табылған жалпы массаның мəні
бір-бірінен ауытқиды. Массаның əртүрлі болуының себебі, гипотетикалық материяның бар
болуына байланысты деп түсіндіріледі. Осы гипотетикалық материяны «қараңғы материя»
деп атайды [1]. Қараңғы материяны зерттеу үшін айналу қисығы ұғымы енгізіледі.
Галактикалардың айналу қисығы объектілердің сызықтық жылдамдығының центрден
қашықтағанына байланысты қалай өзгеретінін сипаттайды.
Roberts (1966) and Rubin & Ford (1970) спираль галактикалардың айналу қисықтары
галактикалардың перифериясында жазық болатынын анықтады. Бұл күтілетін нəтижелерге
қайшы келеді. Себебі галактикалардың жарықтылығы периферияға жақындағанда тез азайып
жəне бұл кезде айналу қисығының кеплерлік төмендеуі күтіледі. Айналу қисықтарындағы
осы айырмашылық қараңғы материяның бар болуының дəлелі болып табылады. Дегенмен,
қараңғы материяның тарихы əлі аяқталмады - бізге əлі де қараңғы материяның қандай
барионды емес бөлшектерден тұратыны жəне қараңғы материяның табиғаты қандай екені
мүлдем белгісіз.
Жұмыста DDO 154, NGC 1560, NGC 2403, NGC 2976, NGC 3627 жəне NGC 5585
галактикаларындағы қараңғы материяның массасы Burkert, NFW, Moore жəне Isothermical
профильдерін пайдалана отырып есептелінді. Берілген профильдерді пайдаланып, сол
модельдің параметрлерін r0 ,  0  NonLinearModelFit командасы арқылы анықтап, əр
галактикала үшін айналу қисықтары тұрғызылды жəне осы қисықтар бақылау деректері
арқылы тұрғызылған айналу қисықтарымен салыстырылды. NGC 2403, NGC 3627, NGC 2976
жəне DDO 154 галактикаларының айналу қисықтары [2], ал NGC 1560 жəне NGC 5585
галактикалары үшін сəйкесінше [3] жəне [4] əдебиеттердегі бақылау деректері негізінде
тұрғызылды.
Жұмыстың негізгі мақсаты Burkert, NFW, Moore, Isothermical профильдерін пайдалана
отырып берілген галактикалардағы қараңғы материя массасын анықтау.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] J. Einasto. Dark Matter. Brazilian Journal of Physics, Volume 43, Issue 5-6, pp. 369-374
(2013).
[2] F. Walter, E. Brinks, W. J. G. de Blok, F. Bigiel, R. C. Kennicutt. THINGS: The HI
nearby galaxy survey. The Astronomical Journal, Volume 136, Issue 6, pp. 2563-2647 (2008).
[3] A.H.Broeils. The mass distribution of he dwarf spiral galaxy NGC 1560. Astronomy and
Astrophysics, Vol. 256, no. 1, p. 19-32 (1992).
[4] S. Côté, C. Carignan. A dark-halo-dominated galaxy: NGC 5585. Astronomical
Journal,Vol. 102, Sept. 1991, p. 904-913 (1991).
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СПОСОБ ОСУШЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ПОЛОСТЕЙ С
ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ КОЛОДЦЕВ
Мухатай М.А.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: к.ф-м.н, старший преподаватель Дьячков В.В.
С 20.07.1983 до 21.07.1984 на территории Карачаганакского газового месторождения в
Западно-Казахстанской области в мирных целях было произведено 6 ядерных подземных
взрывов. После ядерных испытаний образовались полости, которые используются для
хранения конденсата газа. Но в тоже время эти полости являются радиоактивными, что не
мешает их эксплуатаций.
Одна из шести полостей, а именно скважина Тк-5, не пригодна к использованию
хранения газоконденсата, так как заполнена подземными водами. В связи с этим возникает
проблема осушения скважины Тк-5 или исследование возможностей захоронения в ней
жидких РАО, ядовитых химических веществ или отходов при исследовании инфекционных
болезней.
С целью такого многоразового использования необходимо исследовать особенности
почвы и системы подземных вод, окружающих эту полость. Идея данной работы, то есть
решение проблемы осушения области вокруг скважины, состоит в создании систем
водозаборных колодцев, расположенных на уровне грунтовых вод вокруг скважины Тк-5.
В случае если обводнение скважины Тк-5 будет продолжаться, то в данной работе
предлагается ее использование для захоронения жидких РАО, жидких ядовитых химических
и биохимических веществ. Для этого нужно заполнить боевую скважину новыми обсадными
трубами исключающие дальнейшее попадание подземных пластовых вод в ядерную полость.

66

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЛЕГКИХ ЧАСТИЦ В РЕАКЦИЯХ,
ИНИЦИИРУЕМЫХ ПРОТОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ 30 МЭВ НА ЯДРЕ 58Ni
1,2

Насурлла М., 1,3Мукан Ж., 2Дуйсенбаева А.Ж., 3Байбекова Н.
1

Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
3
Евразийский Национальный Университет им. Гумилева, Астана, Казахстан

2

Роль новых ядерно-физических экспериментов в создании ядерных баз данных и
разработке теоретических моделей в соответствии с современными подходами является
ключевой как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях, связанных, в
частности, с разработкой электроядерных установок (ускорительная система, АДС) для
ядерной трансмутации долгоживущих радиоактивных ядерных отходов и производства
энергии [1]. Измерения сечений ядерных реакций были выполнены на изохронном
циклотроне У-150М ИЯФ [2]. Получены энергетические спектры и угловые распределения
протонов из реакций (p,xp) при энергиях налетающих протонов 30 МэВ на ядре 58Ni (Рис.1).
Экспериментальные данные проанализированы в рамках феноменологической экситонной
модели предравновесного распада [3]. Определено, что исследуемое сечение в
высокоэнергетической
области
преимущественно
формируются
механизмом
предравновесного распада, а в низкоэнергетической механизмом распада из составного ядра.
Вклад одноступенчатых прямых процессов является незначительным.
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Точки – эксперимент; линии – теоретический анализ: 1 – одноступенчатый процесс передачи
нуклона; 2 – предравновесный процесс; 3 – равновесный процесс; 4 – полное сечение
Рис. 1. Интегральные сечения реакций (p,xр) на ядре 58Ni
Использованная литература:
[1] Герасимов A.С., Kиселев Г.В. // ЭЧАЯ.- 2001. - Вып.1, № 32.- С.143-188.
[2] Aрзуманов А.А., Неменов Л.М., Анисимов О.И. и др. // Изв. АН КазССР, сер. физ.мат. – 1973. – № 4. – С.6-15.
[3] Griffin J.J. // Phys.Rev. Lett.- 1966.- Vol.17.- P. 478-481.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ФОРМФАКТОРА
→ ПЕРЕХОДА В КОВАРИАНТНОЙ
МОДЕЛИ КВАРКОВ
2

Исадыков А.Н., 1Саурбаева А.Р.
1
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, РК
2
Лаборатория теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова, ОИЯИ, Дубна, РФ
Руководитель: Нурбакова Г.С.
Рассматриваемый нами распад BS    протекаетчерез петлевые диаграммы за
счет нейтральных токов с изменением флэйвора.
Этот канал распада был впервые обнаружен и исследован коллаборацией CDF [1], в
дальнейшем изучен коллаборацией LHCb [2].
Диаграмма Фейнмана, описывающая
→ переход в рамках ковариантной модели
кварков, изображена на рисунке 1.




→

Рис. 1. Схематическое представление матричных элементов описывающих
переход

Определение кварков и обозначения:
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=
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= 1/2. Матричные элементы выражаются через безразмерные формфакторы следующим
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Формфакторы определяются путем интегрирования петли в уравнениях (1) и (2.)
Использованная литература:
[1] CDF collaboration. Measurement of the Forward-Backward Asymmetry in the
B→K(∗)μ+μ− Decay and First Observation of the B0s→ϕμ+μ− Decay // Phys.Rev.Lett. – 2011. –
Vol. 106. –P.161801.
[2] LHCb Collaboration, Aaij R. et. al. Differential branching fraction and angular analysis
of the decay B S0      // Journal of High Energy Physics – 2013. –Vol.1307. –P.084.
[3] Ivanov M. A. et.al. Form factors for semileptonic, nonleptonic and rare B(Bs) meson
decays // Phys.Rev. D – 2012. –Vol. 85. –P.034004.
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РАСПАД 
2



 p  В КОВАРИАНТНОЙ МОДЕЛИ КВАРКОВ

Тюлемисов Ж.Ж., 1 Қуаныш А.С., 1Байтугулов Р.А.

1

2

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, РК
Лаборатория теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова, ОИЯИ, Дубна, РФ
Руководитель: Нурбакова Г.С.

Расчеты и вычисления производились в рамках ковариантной модели кварков. Данная
модель построена на основе квантовой теории поля. Ковариантная кварковая модель [1]
является успешным развитием модели конституэнтных кварков.

Нами был рассмотрен распад  - изобары на протон и положительно заряженный
пион. Данный процесс описывается диаграммой Фейнмана, изображенной на рисунке 1.

Рис. 1. Распад 



 p 

Матричный элемент, соответствующий данной диаграмме имеет следующий вид:

M    p   g  g N g  dx  dy  dz  eipx ipy iqz

u p  p  0 T  J p  x1 , x2 , x3  J   y1 , y2 , y3  J   z1 , z2  0  u   p 

(1)

Ширина распада записывается в виде:
2
G2N 3  mN  m2 
    p  
q  1 
  2 .
24
 m  m 




(2)

Для численных расчетов были использованы значения   0,87GeV ,  N  0.36
полученные ранее. При значениях фита   0, 93GeV и коэффициенте смешивания " х  0"
ширина распада, вычисленная численно на программе FORTRAN с помощью библиотеки
NAG, что обеспечивает величину      p    110.6MeV , что хорошо согласуется с
экспериментом 110  112MeV .
Использованная литература:
[1] Branz T. et. al. Relativistic constituent quark model with infrared confinement //
Phys.Rev. D – 2010. –Vol. 81. –P.034010 // arXiv: 0912.3710 [hep-ph]

69

THICK BRANE В 6-МЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ
Нуртаева Г.К., Серикболова А.А.
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, РК
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Джунушалиев В.Д.
В этой работе мы рассматриваем модель thick brane в 6-мерном пространстве - времени.
Браны могут быть разделены на тонкие и thick brane. Тонкие браны имеют дельта-подобную
локализацию материи на бране [1, 2]. С реалистической точки зрения, брана должна иметь
некоторую толщину. Понятие «толщины» браны дает новые возможности и новые проблемы
[3].
Гравитационное действие для модифицированной теории гравитации имеет следующий
вид:
(1)
− + ℱ( ) .
=∫
−
После вариации гравитационного действия (1) относительно 6-мерного метрического
тензора
мы получим уравнения, подобные уравнениям для браны в 5-ти мерном
пространстве-времени. 6D метрика для thick brane:
( )
=
(
−
−
−
−
)−
,
(2)
где функция ( )зависит только от шестой координаты . Мы исследуем следующую форму
ℱ( ) модифиципрванной гравитации:
ℱ( ) = −
,
(3)
где > 0 и некоторые константы. Выбирая ℱ( )~ , можно показать, что такие модели
находятся в хорошем согласии с наблюдательными данными. Чтобы исследовать настоящее
ускоренное расширение Вселенной, существует некоторый диапазон , в котором теория не
противоречит наблюдательным космологическим данным. Используя выражение для ℱ( )
мы получаем уравнение для метрической функции :
−

(
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(
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−
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+ 10
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(4)

Исследуя приближенное решение уравнений в центре браны, получаем ограничения на :
1 < < 2,
> 3,
где , , некоторые константы.
Получены регулярные асимптотически анти-де Sitter’овские решения в некотором
диапазоне значений параметров и . Главная особенность этих моделей заключается в
существовании особой точки в фазовом пространстве, представляющей собой центр браны.
Использованная литература
[1] Randall L. and Sundrum R. A Large mass hierarchy from a small extra dimension //
Phys. Rev. Lett. -1999. –V 83. – P.3370.
[2] Randall L. and Sundrum R. An alternative to compactification // Phys. Rev. Lett. - 1999.Vol. 83. – P.4690.
[3] Dzhunushaliev V., Folomeev V. and M. Minamitsuji. Thick brane solutions // General
Relativity and Gravitation 44(1). April 2011
[4] Dzhunushaliev V., Kim Sung-Won., Nurtayeva G.K., Protsenko N.A. and Idrissov A.
Thick brane solutions in modified theories of gravity // Recent Contributions to Physics. – 2018. –
Vol. 66, N. 3. – P. 12-20.
[5] Starobinsky A. A. A new type of isotropic cosmological models without singularity //
Physics Letters B. – 1980. – Vol.91. – P.99-102.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЁМНОЙ МАТЕРИ ИЗ КРИВЫХ
ВРАЩЕНИЯ ГАЛАКТИК
Омарғали А.М.
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, РК
Научный руководитель: Ph.D., доцент Бошкаев К.А.
"Темная материя" - это вещество неизвестного состава, не испускаяющее и
непоглощающее электромагнитного излучения, но участвующее в гравитационных
взаимодействиях. Поэтому наблюдать "темную материю" непосредственно невозможно. О её
существовании свидетельствуют результаты наблюдений за искривлением проходящих мимо
скоплений "темной материи" световых лучей под действием силы притяжения.
В этой работе мы моделируем галактические гало, описывающие темную материю как
ненулевую жидкость давления, и выводим уравнение состояния темной материи, используя
данные наблюдений кривых вращения галактик. Чтобы достичь гидростатического
равновесия, как ожидается для гало, обязательно, чтобы давление темной жидкости не было
равно нулю. Уравнение состояния получается путем решения системы уравнений материи и
геометрии, предполагающей различные профили плотности темной материи или скорости
вращения. Результирующие уравнения состояния, как правило, отличаются от баротропного
уравнения состояния. Свободные параметры уравнения состояния фиксируются путем
подгонки наблюдаемых скоростей вращения набора галактик.
Использованная литература:
[1] 1.K. Freeman and G. McNamara, In Search of Dark Matter, Springer, 2006
[2] Edvige Corbelli, Paolo Salucci "The Extended Rotation Curve and the Dark Matter Halo
of M33"(1999) // arXiv:astro-ph/9909252
[3] 3."Тёмная материя:сборник материалов"по ред.Ишханова Б.С.(2014)ISBN978591304-567
[4] G. B. Gelmini, TASI 2014 Lectures: The hunt for dark matter, arXiv: 1502.01320 [hepph]
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ЛАГРАНЖИАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОП-КВАРКОВ В РАМКАХ
СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ
Рустембаева С.Б.
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, РК
Отечественный научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Нурбакова Г.С.
Зарубежный научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Боос Э.Э.
В рамках формализма квантовой теории поля, а Стандартная модель (СМ) и является
калибровочной квантовой теории поля, все правила взаимодействия -кварков (вершины
взаимодействия и соответствующие им правила Фейнмана) получаются из так называемой
функции Лагранжа или просто Лагранжиана. Например, взаимодействие -кварков с глюоном
и
– взаимодействие описываются следующими выражениями [1]:
SM (tgt )   t Oˆ g , a t Ga ,  ; Oˆ  g s t a  

SM (tWq)   qOˆW t ; OˆW 

(1)

e
Vtq  (1   5 )W
2 2 sin W

e
GF
 MW
2 2 sin W
2

(2)

Заметим еще раз, что в выражении (2) именно матрица (1   5 ) отвечает, что только
левая компонента фермионного поля -кварка участвует во взаимодействии.
Лагранжиан взаимодействия -кварка в рамках СМ имеет вид [2]:
SM  

Vtq 
yt
g
tt  g s t  t atGa 
t (1   5 )qW

2
2 q  d , s ,b 2

(3)
 1
 1 
2
 2  2Qt sin W   2  5  tZ   h.c.



где g s , e и g константы связи сильных, электромагнитных и слабых взаимодействий.
= +2/3.
m
yt  2 t , vew  246 ГэВ
(4)
vew
g
t 
Qt et tA 
2 cos W


где vew - электрослабый масштаб – вакуумное среднее поля Хиггса.
В большинстве реальных моделей Лагранжиан сводится к выбору небольшого числа
констант (масс и констант взаимодействия).
Различные сценарии расширения СМ приводят либо к предсказаниям новых
механизмов образования и распада -кварка, либо к существенному изменению редких
процессов с участием -кварка. Таким образом, экспериментальное обнаружение новых
механизмов или усиления редких процессов однозначно свидетельствовало бы о
существовании физики вне рамок СМ.
Использованная литература:
[1] M. Beneke et al.. “Top quark physics”, in “Standard model physics (and more) at the
LHC”. G. Altarelli and M.L. Mangano eds.. Geneva. Switzerland: CERN (2000). p. 419-529:
arXiv:hep-ph/0003033.
[2] E.E. Boos, O. Brandt, D. Denisov, S.P. Denisov, P. Grannis, “The top quark (20 years
after the discovery)”. Phys. Usp. 58 1133 1158 (2015).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ
НА УСТАНОВКЕ ALMAREC НА ВЫСОТЕ 3340 М Н.У.М
Салихов Н.М.4, Таутаев Е.М.1,2, Искаков Б.А.1,2, Жуков В.В.3,
Шепетов А.Л.5, Хабаргельдина М.Б.2, Тастанова К.2
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Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, РК
3
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4
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5
Физический иститут им. П.Н.Лебедева, РАН, Москва, Россия
Научный руководитель: д.ф-м.н., профессор, Садыков Т.Х.
На Высокогорной станции космических лучей на высоте 3340 метров над уровнем моря
в 2018 году были проведены работы по модернизации работ по регистрации радиоизлучения
от широких атмосферных ливней на установке Almarec. На сегодняшний день были
установлены 4 радиоантенны типа SALLA. (Рис 1) [1] Каждая антенная станция расположена
на расстоянии 30 м от пункта регистрации в направлении север, юг, запад, восток и имеет
две перпендикулярные антенны, что позволяет восстанавливать поляризацию
электромагнитной волны.

а)
б)
в)
Рис.1 – Расположение антенн на высоте 3340 м над уровнем моря. а) расположение
антенн, б) схематическое расположение антенн на расстоянии 30м от пункта регистрации, в)
радиоантенна SALLA
В результате предварительного эксперимента отбирались некоторые кандидаты
события, которые демонстрируют наличие заметного импульса радиосигнала в вблизи
ближайшего времени прибытия ШАЛ 1 - 3 мкс. Особенности распределения плотности
частиц в этих событиях позволяют утверждать, что большинство из них имеют довольно
высокую первичную энергию E0> (2 - 5) ∙ 1016 эВ и близкое расположение центра ливня к
радио антенне, поэтому время совпадения наблюдаемого радиоимпульса с временем
прибытия фронта ливня в этих событиях не может быть полностью случайным.
Следовательно, система радио-антенны установленной на Тянь-Шане вместе с
разработанном программным комплексом для регистрации сигнала действительно
обеспечивает эффективный выбор радиоизлучения от частиц ШАЛ, и дальнейшая работа в
этом направлении должна быть серьезно рассмотрена. [2]
Использованная литература:
[1]Kroemer O.New Antenna for Radio Detection of UHECR / O. Kroemer // Proceedings of
the 31st ICRC.- 2009 .- p. 25.
[2]Гаряка А.П. Исследование основных характеристик первичного космического
излучения сверхвысоких энергий в эксперименте ГАММА / А.П. Гаряка, Р.М. Мартиросов,
С.О. Сохоян // Известия НАН Армении, Физика .- 2013.-Т.48, №2.- С.79-94.
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АДРОНДАРДЫҢ ЫДЫРАУЛАРЫН КВАРКТАРДЫҢ КОВАРИАНТТЫ МОДЕЛІНІҢ
НЕГІЗІНДЕ СИПАТТАУ
Сəдуахасов С.Т., Құдайберген Ш.А., Нұрсейітов Д.А.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., доцент Нурбакова Г.С.
Ауыр адрондардың эксклюзивті ыдырауларын жақын жəне алыс қашықтықтардың
үлестерін ескеру арқылы сипаттауға болады. Жақын қашықтықтардың үлесі стандартты
моделдің шеңберінде ұйытқу теориясы арқылы есептеледі, сондықтан есептеу қателігін
бақылауда ұстай аламыз. Алыс қашықтықтардың үлестерін бағалау ұйытқу теориясының
шеңберінен шығуды немесе басқаша айтқанда пертурбативті емес əдістерді қолдануды талап
етеді. Соның салдарынан, осы үлестерді есептеу кезінде теориялық қателікті бағалауда үлкен
анықталмағандық туындайды.
Əдетте, ауыр адрондардың жартылай лептондық жəне сирек кездесетін
ыдырауларының матрицалық элементтері, лептон жұбына берілген импульстің квадратына
байланысты, формфакторлар деп аталатын скалярлық функциялар көмегімен
параметрленеді. Формфакторлар теорияның алғашқы қағидаларынан есептелмейді,
сондықтан адрондау, яғни олардың құрамдас кварктарынан алынған адрон спектрінің пайда
болуы жəне конфайнмент, сияқты экспериментте түсті кварктардың жоқтығын түсіндіретін
модельдік түсініктер қажет.
Біздің есептеулерде теориялық əдіс ретінде инфрақызыл конфайнменті бар
кварктардың ковариантты моделі қолданылды. Кварктардың ковариантты моделі
адрондардың қасиеттерін жоғары, əрі төмен энергиялар үшін сипаттай алатын эффективті
кванттық-өрістік əдіс болып табылады. Бұл əдістің ерекшелігі қарапайым кварк жəне
антикварктен тұратын жүйелер (мезондар) мен күрделірек үшкварктік (бариондар),
төрткварктік (тэтракварк) жүйелерді бірегей сипаттай алуы болып табылады [1-2].
Кварк пен антикварктың күйімен байланысқан мезондарға қатысты өзара əрекет
лагранжианы мына формула түрінде жазылады
Lint  x   g M M ( x )  J M x   h.c. ,
(1)
мұндағы g M – конституенттік кварктары бар бастапқы мезонның байланыс константасы,

h.c. – эрмитті түйіндес бөлігі.
Кварк пен антикварктан тұратын q 1 q 2 мезондарға қатысты интерполяциялаушы
кварктық ток келесі түрге ие

J M  x    dx1  dx2 FM x; x1 , x2  q 2  x 2  M q1  x1 

(2)

мұндағы M –Дирак матрицасы, ал F M – шың функциясы. Дирак матрицасымезонның спин
жəне флэйворлық құрылымы туралы ақпараттан тұрады.
Кварктардың коварианттық моделіндегі физикалық шамалардың, олардың
эксперименттік шамаларына жақсы келтірілген фит нəтижесіндеконституенттік кварктар
массасы mq , инфрақызыл кесу параметрі  жəне мезондардың тиімді өлшемдерін
сипаттайтын параметрлер сияқты еркін параметрлердің сандық мəндері анықталды.

Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Efimov G.V., Ivanov M.A. Confinement and Quark Structure of Light Hadrons //
Int.J.Mod.Phys. A – 1989. –Vol. 4. –P.2031
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НЕЙТРОНДЫ МОНИТОР КӨМЕГІМЕН ҒАРЫШТЫҚ СƏУЛЕЛЕРДІҢ
НЕЙТРОНДЫҚ КОМПОНЕНТАСЫН ҮЗДІКСІЗ ТІРКЕУДІ АВТОМАТТАНДЫРУ
Сəрсенбай Ұ.С., Утей Ш.Б., Шинбулатов С.К.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD Каликулов О.А
Нейтрондық мониторлардың көмегімен ғарыштық сəулелердің нейтрондық
компонентасын үздіксіз тіркеуді автоматтандыруды қамтамасыз етіп отырдық. Үздіксіз
режимде əртүрлі газоразрядты санағыштардан келетін эксперименталді мəліметтерді
жинақтау, сақтау жəне алдын-ала сапалы талдау үшін; өңделген сигналдар массивін
қалыптастыру үшін жəне оларды тұрақты сақтау үшін бағдарламалық кешеннің тиісті
компонентін жасау қажет болды.
Бұл жұмыста біз нейтронды супермониторлардың, яғни МГГ-57 жəне 6NM-64
супермониторлардың санағыштарынан үздіксіз режимде келетін эксперименталді
мəліметтерді алу жəне басқару, оларды бірінші ретті өңдеп ары қарай талдауға
архивациялайтын бағдарламалы-математикалық қамтамасыз ету кешені құрылды.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Николайчук О.И. Системы малой автоматизации / М.: СОЛОН-Пресс, 2003. - 256 с.
[2] Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. — М: Издательский
дом «Додэка-ХХ, 2007. — 408 с.
[3] Сергиенко А. Б.Цифровая обработка сигналов— СПб.: Питер, 2002. — 608 с.
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ЖСТ-ДА КВАЗИДӨҢГЕЛЕК ОРБИТА ОРНЫҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ
Талхат А. , Оразымбет А.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD, доцент м.а, Тоқтарбай С. жəне профессор м.а. Əбішев М.Е.
Бұл жұмыста шектелген үш дене есебі ЖСТ аясында зерттеледі. Қозғалыстың
теңдеулері релятивтік Лагранж, Гамильтон теңдеулері арқылы жазылады. Біз қозғалыс
теңдеулерінде, яғни Гамильтон теңдеулерінде, 1/с2 дейінгі жуықтауларды ескереміз.
Сынақ денесінің қозғалыс теңдеуі
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Бұндағы mi , ri , i  1,2,3 сəйкесінше массалар жəне радиустар. m3 жəне r3 сынақ
денесінің массасы жəне радиусы.
Жалпы жағдайда бұл теңдеулер аналитикалық интегралданбайды. Сандық есептеулер
негізінде, күн жəне юпитер жүйесі үшін таңдап алынған алғашқы шарттарды пайдаланып
жердің квазидөңгелек орбитасын алдық. Қарастырылып отырған динамикалық жүйенің
дифференциалдық теңдеулерін Ляпунов бойынша орнықтылығын зерттедік. Алынған
нəтижелер негізінде, зерттеліп отырған сынақ денесінің квазидөңгелек траекториялардың
орнықтылық аумағын зерттедік.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]М. Abishev, S. Toktarbay, A. Abylayeva, A. Talkhat. The orbital stability of a test body
motion in the field of two massive bodies. EPJ Web of Conferences, Volume 168, 04001, 2018, pp
5-9.
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АНТИЧАСТИЦЫ В СОСТАВЕ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ
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Античастицы, в особенности позитроны, могут рождаться вблизи какого-то
астрофизического объекта, который работает космическим ускорителем электронов,
например пульсара. Тогда он может подхватить и разогнать до больших энергий не только
электроны, но и позитроны. Такие позитроны считаются полноправным компонентом
первичных космических лучей, однако их происхождение по-прежнему остается
астрофизическим.
Даже если античастиц не было в первичных космических лучах, они возникнут при их
столкновении с межзвездным веществом. Такие частицы называются вторичными,
поскольку они возникают как побочный продукт распространения первичных космических
лучей в галактике. Это самый стандартный, «наискучнейший» источник позитронов и
антипротонов в космосе. Еще есть очень интересный вариант, когда античастицы возникают
при распаде или аннигиляции частиц темной материи.
Электромагнитное излучение одинаковым образом взаимодействует как с материей,
так и с антиматерией, планеты, звезды и галактики из материи и антиматерии в
электромагнитном излучении выглядят одинаково. Поэтому нужны другие методы поиска
антивещества во Вселенной. Коллаборацией PAMELA был обнаружен радиационный пояс
вокруг Земли в области Южной Атлантической аномалии. Были измерены спектры
антипротонов и протонов непосредственно в радиационном поясе и вне радиационного пояса
(рис. 1). Показано, что антипротоны, которые регистрировались детекторными установками,
установленными на баллонах и спутниках имеют вторичное происхождение. Они
образуются в результате взаимодействия галактических космических лучей с межзвездным
веществом или атмосферой в реакции pp → ppp .

Рис. 1. Результаты измерений спектров антипротонов на установке PAMELA.
Использованная литература:
[1] K. Blum, B. Katz, E. Waxman. AMS-02 Results Support the Secondary Origin of
Cosmic Ray Positrons // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 111. P. 211101.
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Научные руководители: Садыков Т.Х.1,2, Безноско Д.3

Тянь-Шанская высокогорная научная станция расположена на высоте 3340 м над
уровнем море в расстоянии 30 км от города Алматы. В данный момент станции проводятся
широкий спектр научно-исследовательских работ. Одним из них является комплекс «Адрон55» с помощью которого изучается различные эффекты и явления связанные с
прохождением ШАЛ через атмосферу Земли. Установка включает в себя сеть нейтронного
монитора, ионизационных калориметров, систему сцинтилляционных детекторов. Еще
одним комплексом «Горизонт-Т» изучающий черенковских излучении в составе ШАЛ.
Кроме того в станции находятся такие комплексы как ALMAREC изучающий радиосигналы
от ШАЛ и акустическая система регистрации позволяющая регистрировать возможные
акустические эффекты при прохождении мюонов через земную кору (Рис. 1). Научная
станция «Космостанция» является одним из лучших в СНГ и совместно работают ученые из
разных научных институтов.

Рис. 1. Идея глубинного сканирования земной коры на основе мюонов из ствола энергичных
ШАЛ. Р — зона глубинного разлома, А — упругие колебания, которые генерируются в
сейсмически напряженной среде под воздействием локальной ионизации от прохождения
мюонов µ и распространяются в виде акустической волны, М — система чувствительных
микрофонов
Использованная литература:
[1] A.L. Shepetev, T.Kh. Sadykov, N.M. Salikhov and al., Seismic signal registration with an
acoustic detector at the Tien-Shan Mountain Station, News of the National Academy of Sciencesof
the Republic of Kazakhstan, ISSN 2224-5278, V.3, Number 429, 2018, p.47-57.
[2] A. Beisenova, E. Boos, A. Haungs, L. Vildanova, V. Zhukov and al., Search for EAS
radio-emission at the Tien-Shan shower installation at a height of 3340 m above sea level, EPJ Web
of Conference, 2017
[3] Искаков Б.А., Оскомов В.В., Каликулов О.А., Регистрация мюонной и электроннофотонной компонент космического излучения годоскопическими модулями нейтронного
супермонитора 6NM-64. Исследования технических наук. №3 (17) с.17-20. 2015
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Для поиска возможных корреляций между широкими атмосферными ливнями и
сигналом упругих колебаний из глубины земной коры создана специальная система
акустических детекторов (чувствительных микрофонов), предназначенных для совместной
синхронной работы с ливневой установкой. Всю установку энергией обеспечивает две
панели солнечных батарей расположенный на крыше помещении.
Высокочувствительный микрофон с чувствительностью 25 мВ/Па в акустическом
диапазоне частот 500-1000 Гц размещается на глубине 50 м от поверхности земли внутри
скважины, пробуренной в скальном грунте. Расстояние между скважиной и системой
ливневых детекторов составляет примерно 200м. Схема электронной аппаратуры которая
обеспечивает регистрацию показана на рисунке 1. Передача электрических сигналов от
микрофона из глубины скважины производится по образованной витой парой проводов
кабельной линии через посредство трансформаторной развязки, при этом микрофон и
служащий для передачи сигнала промежуточный малогабаритный трансформатор
представляют собой единый конструктивный блок, который целиком опускается в скважину.
Постоянное напряжение ±3В для питания микрофона вырабатывается независимым
источником питания.

Рис.1. Схема подключения микрофона в акустическом детекторе.
Регистрация сигналов акустического детектора производится в специальном
помещении, которое располагается непосредственно у верхнего края скважины и в котором
размещаются остальные узлы формирующей сигнал аппаратуры: дифференциальный
усилитель и селектор низкочастотной огибающей микрофонного сигнала.
Использованная литература:
1. Shepetov A.L., T.Kh. Sadykov, V.V. Zhukov and etc., Seismic signal Registration with an
acoustic detector at the Tian Shan Mountain Station, Series of geology and technical sciences, 2018.
V.3 N.429, P. 47-56.
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ҚАРАҢҒЫ МАТЕРИЯ МОДЕЛДЕРІ
Тоқтарбек С.Е
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекшісі: доцент м.а Тоқтарбай С.
Қазіргі таңда қараңғы материяның қандай категорияларға бөлінетінін жəне қандай
қасиеттері бойынша бөлінетінін түсіну керек. Ең жалпыға бірдей жіктеу – бұл қараңғы
материяны тасушы бөлшектердің жылдамдықтары бойынша, яғни ыстық, жылы жəне суық
болып бөлінеді.
Суық қараңғы материя – Ғаламның ерте эволюциясында, плазмадан релятивтік емес
жылдамдықпен бөлініп шыққан бөлшектер жатады. Ыстық материямен салыстырғанда, суық
материяның ерекшелігі – Ғаламның кең ауқымды құрылымын космология тұрғысынан өте
жақсы дəлдікпен сипаттайды. Бұл материяны тасымалдаушыларға энергиясы ондаған Гэвтан бірнеше Тэв-қа дейінгі өте массивті бөлшектер жатады. Бұл рөл үшін басты кандидат
WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) – əлсіз əсерлесетін массивті бөлшектер болып
табылады.
Нəтижесінде, қазіргі заманғы ғарыштық физикада өте қызықты жағдай туындайды:
Ғаламдағы қараңғы материяның сандық үлесі жеткілікті дəлдікпен анықталды, алайда
қараңғы материяның табиғаты əлі де түсініксіз. Қазіргі уақытта қараңғы материяның
бөлшектері əлі табылған жоқ, бұл бөлшектерді іздестіру тек қана космологияның ғана емес,
сонымен қатар элементар бөлшектер физикасы мен астрофизиканың алдында тұрған
мəселелердің бірі. Бұл бағыттағы зерттеулер көп, алайда ең ұтымды модельдің қандай
екендігін бірден айту мүмкін емес, сондықтан бұл жұмыста, қараңғы материя үшін
ұсынылған моделдерді қарастырып, артықшылықтары мен жетіспеушіліктеріне талдау
жасаймыз.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Edvige Corbelli, Paolo Salucci "The Extended Rotation Curve and the Dark Matter Halo
of M33"(1999) // arXiv:astro-ph/9909252
[2] "Тёмная материя:сборник материалов"по ред.Ишханова Б.С.(2014)ISBN978591304-567

80

ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ ТОНКОГО КАЛОРИМЕТРА
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Руководители: проф. Т.А. Кожамкулов, проф. М.Е. Абишев

Прямые измерения энергии и массы космических лучей вне атмосферы Земли могут
решить многие проблемы физики космических лучей и астрофизики [1].
В данной работе представлен подход для измерения энергии космических частиц c
энергий E>1012 эВ с помощью тонкого калориметра. Метод основан на анализе
корреляционной зависимости размера каскада от скорости развития каскадного процесса.
Для определения первичной энергии проводят измерения числа вторичных частиц Ne на двух
уровнях наблюденияZ1иZ2, разделенных слоем поглотителя. На основе полученных
измерений проводится корреляционный анализ зависимости log Ne(Z1) от разностиdN = log
Ne(Z1) - log Ne(Z2). Использование корреляционных кривых (log Ne от dN) позволяет подавить
влияние флуктуаций первого (нескольких первых) взаимодействия в развитии каскада на
результаты определения первичной энергии. Это позволяет определять первичную энергию с
ошибкой менее 10 процентов.
На рисунке 1 слева представлены каскадные кривые, образованных ядрами железа с
различными первичными энергиями, проходящими через атмосферу Земли. Ливни были
смоделированы с помощью пакета программ CORSIKA QGSJET [2]. Как видно из рисунка,
каскадные кривые существенно флуктуируют и практически сливаются (не разделяются) при
малых значениях глубины проникновения d. Этот факт не позволяет использовать их для
определения энергии первичной частицы на основе тонкого калориметра, т. е. на основе
ограниченного количества измерений на восходящей ветви каскадной кривой.На рисунке 1справа представлены корреляционные кривые для тех же взаимодействий, что и на рисунке
1-слева. Корреляционные кривые, как видно из рисунка, представляют собой более
упорядоченную картину. Флуктуации восходящей ветви корреляционной кривой не столь
значительны, как в случае каскадных кривых.
Работа поддержана грантом МОН РК № BR05236730.

Рис.1. Каскадная (слева) и корреляционная (справа) кривые взаимодействия ядер
железа с ядрами атомов воздуха. Толщина поглотителя составляет 100 г/см2.
Использованная литература:
[1] A. Fedosimovaetal. EPJ Web of Conf. 145 10004 (2017)
[2] D. Heck et al. CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers FZKA
6019, Karlsruhe (1998)
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ТРАНСПОРТНЫХ ВЕЛИЧИН СИЛЬНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАТЕРИИ
Эзау П.Д.,Кемелжанова С.Е., Ормантаев О.С.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Институт Ядерной Физики, Алматы, Казахстан
Руководитель: Зазулин Д.М.
В работе представлены результаты применения голографического подхода для
описания свойств квантовых, сильно взаимодействующих систем (см. [1,2]).
Голографический метод позволяет изучать свойства квантовой теории поля в режиме
сильной связи с помощью теории гравитации в пространствах с дополнительными
измерениями. Голография применима как при нулевой, так и при не нулевой температуре. В
дуальных терминах, например, образование кварк-глюонной плазмы после столкновения
тяжелых ионов описывается как образование черной дыры в пространстве асимптотически
AdS5˟S5. В работе обсуждаются достижения голографического подхода – вычисление
термодинамических и транспортных величин систем с сильным взаимодействием в
гидродинамическом
режиме.
Теоретические
результаты
сравниваются
с
экспериментальными данными.
Использованная литература:
[1] И.Я. Арефьева, УФН 184, 569 (2014).
[2] В.И. Захаров, Письма в ЖЭТФ 97, 752 (2013).
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В МЕДИЦИНЕ
Юсупова Д.А.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Абишев М.Е.
В настоящее время, нанотехнология стала бурно развиваться. Нанотехнологии
применяются в различных областях, таких как здравоохранение и медицина, электроника,
энергетика и окружающая среда[1]. На сегодняшний день число онкобольных значительно
увеличивается и чтобы предотвратить это, применяются различные методы, одним из
методов решения является применение нанотехнологий.
Наноматериалы, в частности магнитные наночастицы, большое влияние имеют в
области медицины. Магнитные наночастицы представляют собой наноматериалы, состоящие
из магнитных элементов, таких как железо, никель, кобальт, хром, марганец, гадолиний и их
химические соединения[2]. Свойства магнитных наночастиц зависят от метода синтеза и
химической структуры. В большинстве случаев магнитные наночастицы имеют размер от 1
до 100 нм и могут проявлять суперпарамагнетизм. Магнитные наночастицы используются в
магнитно-жидкостной гипертермии, в адресной доставке лекарств на организм при
опухолевых заболеваниях.
Одной из областей применения магнитных наночастиц в медицине является адресная
доставка лекарств. К её основным преимуществам относят возможность значительного
уменьшения токсического действия лекарств на другие органы и системы организма,
возможность направлять и удерживать в определённом месте наночастицы с лекарством при
помощи магнитного поля, визуализировать их методами магнитной резонансной томографии
(МРТ)[3]. А также магнитные наночастицы при адресной доставке лекарств имеют свои
недостатки. Одним из недостатков является то, что магнитные наночастицы в «голом» виде
не используются, чтобы не было аллергических реакций. А второй недостаток – как вывести
эту наночастицу из организма.
В данной работе будет подробно рассказываться о применениях магнитных наночастиц
в области медицины и про синтез магнитных наночастиц на основе железа, который чаще
всего используется. А также каким образом будет происходить адресная доставка лекарств, и
как предотвратить недостатки, возникшие при этом процессе.
Использованная литература:
[1] Nikalje AP (2015) Nanotechnology and its Applications in Medicine.
[2] https://www.cd-bioparticles.com/t/Properties–and–Applications–of–MagneticNanoparticles_55.html
[3] Nikiforov V.N., Filinova E.Yu. Biomedical applications of the magnetic nanoparticles.
Wiley. 2009.
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НЁТЕР ТЕОРЕМАСЫН КОСМОЛОГИЯҒА ҚОЛДАНУ
Исаева Г., Исақұл М.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекшісі Мырзақұл Ш.Р.
Соңғы жылдары, гравитациялық теорияны модификациялау космологиялық
құбылыстар [1] ретінің алуантүрлілігін сипаттауда, стандарттық заттарды жəне Эйнштейннің
классикалық
гравитациялық
тұжырымдамасынан
тыс
сəулеленуді
сипаттау
мүмкіндіктерімен белгілі болып отыр. Гравитациялық модификациялауда, ГильбертЭйнштейннің жалпы салыстырмалылық теориясының əрекеті, Риччидің скаляры R, жаңа
деңгейдегі еркін теорияның енуімен, жалпылама алынған қисықты-инвариантты функциямен
орын алмастырып, қарапайым түрлендіруде, тек Риччидің скалярлы функциясымен
айналысатын боламыз, бірақ басқа моделдеулерде скалярлық өрістердің өзара əрекетімен,
Риманның контрактурасы немесе Риччидің тензорымен жұмыс істейтін боламыз.
Космологиялық деңгейде, бұл теорияның мақсаты күңгірт энергия мен инфляция үшін
үдетілген шешімдер болып табылады немесе басқа сұрақтар да қамтылуы мүмкін. Дегенмен
бұл теориялардан туындайтын қозғалыс теңдеулері өте күрделі болғандықтан, космологияда
Нётер теоремасын қолдану кеңінен пайдаланылады.Нётер теоремасын 1918 жылы неміс
математигі Эмми Нётер жасаған.
Нётердің теоремасы белгілі бір консервация заңы физикалық жүйенің əрбір үздіксіз
симметриясына сəйкес келеді деп айтады:
-уақыттың біртектілігі энергияны сақтау заңына сəйкес келеді,
-ғарыштың біртектілігі импульсті сақтау заңына сəйкес келеді,
-кеңістіктің изотопиясы бұрыштық импульсті сақтау заңына сəйкес келеді,
-өлшеу симметриясы электр зарядын сақтау заңына жəне т.б. сəйкес келеді.
Теорема əдетте функциялы функционалдық жүйеге ие болып, лагранжианның
инварианциясын белгілі бір үздіксіз топқа қатысты көрсетеді.
Егер əрекет n-параметрлік үздіксіз трансформация тобына қатысты инвариантты болса,
онда тəуелсіз сақтау туралы заңдар бар.
Нётер теоремасы табиғат қорғау заңдарының болуына жеткілікті шартты
қалыптастырады. Дегенмен, бұл шарт қажет емес, сондықтан оған сəйкес келмейтін сақтау
заңдары болуы мүмкін (мұндай мысалдар белгілі) . Табиғи заңдардың болуы үшін қажетті
жəне жеткілікті шарттар қалыптастыратын теорема белгілі.
Бұл жұмыста f-эссенциямен минималды емес əрекеттесетін гравитацияның заманауый
үлгілері үшін жазық жəне біртекті Əлемнің динамикасы зерттеледі. Бұл модель үшін өріс
теңдеулері алынады жəне байланыс функциясы мен фермионды өрістер үшін дербес
шешімдері алынды. Мұнда Нётер теоремасын қолданып кеңістік-уақыт симметриясы барын
анықтау арқылы қосымша қозғалыс теңдеулерін анықтаймыз. Оларды шешіп қосымша
қажетті параметрлерді анықтаймыз. Нəтижесінде фермиондық өріс Əлемнің үдемелі кеңеюін
[1] сипаттайтыны көрсетілген.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Riess et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a
cosmological constant. The Astronomical Journal, 116, N3, 1009-1038 (1998). Peebles P.J.E.,
Ratra B. The cosmological constant and dark energy. Reviews of Modern Physics, 75, 559-606
(2003).
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ГРАВИТАЦИЯНЫҢ КВАНТТАЛУЫНЫҢ ЖАҢА ТƏСІЛДЕРІ
Исақұл Н., Иманқұл М.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекшісі Мырзақұл Ш.Р.
Гравитацияның квантталуы дегеніміз - теориялық физикадағы зерттеудің бағыты
болып табылады, оның мақсаты гравитацияның өзара əрекеттесуінің кванттық сипаттамасы
(басқа үш негізгі өзара əрекеттесуімен гравитацияны біріктіру) болып табылады.
Гравитацияның квантталуының негізгі екі бағыт арқылы құрылады:
 Ішек теориясы - бір нүктелі емес бөлшектердің өзара əрекеттесу динамикасын
зерттейтін теориялық физиканың бағыты, бірақ кванттық сызықтар деп аталатын бір
өлшемді кеңейтілген объектілер.
 Тұзақ теориясы - дискретті кеңістік-уақытының тұжырымдамасына негізделген
кванттық гравитация теорияларының бірі жəне Планк шкаласында бір өлшемді екендігі
туралы болжам.
Гравитацияның квантталыуының жаңа əдістерін төмендегідей ретте келтірейік. Таза
гравитацияның кватталу. Ол екі əдіс бойынша іске асырылады. Олар:
 Белгілі скалярлық көбейтіндісі арқылы кеңістіктің физикалық күйін кеңейту;
 Физикалық кеңістік күйлерінің көмегімен нақты физикалық мағынаға ие
операторлар құрылады.
Біздің зерттеулерде аксиоматикалықтəсілді қолданамыз. Анығырақ айтқанда,теория
аксиомалар орындалатын етіп реттеледі.
Динамикалық кванттау əдісі деп аталатын жалпы коварианттық теориялардың жақында
пайда болған жаңа квантталу əдісінің идеологиясы мен логикалық схемасын ұсынамыз.
Жалпы коварианттық өріс теориясын қарастырайық. Бұл теорияда классикалық теория
шеңберде Гамильтониан - бірінші түрдегі ерікті сызықтық комбинациялық байланысты, ал
екінші түрдегі байланыстары қатыспайды деп болжаймыз. Енді динамикалық квантталу
əдісінің шеңберінде кванттық космологиядағы өршіп жатқан Əлемнің моделіндегі
декогеренттік мəселесі қалай шешілетінін көрсететін боламыз. Міне, осылай гравитацияның
квантталуының жаңа тəсілдерін айта аламыз.
Кванттық гравитацияның алғашқы үлгілерінің бірін Хорава үсынған.
Кванттық космологиядағы декогеренттік мəселесі туралы Фридман ұсынған
модельдерде көрсетілген. Бұл модельде калибрлік дəреженің ауытқуы ескерілмейді, өйткені
олардың динамикасы классикалық деп есептеледі.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] С.Н.Вергелес «Гравитациялық теория туралы дəріс»
[2] Дирак П.A.M. «Кванттық өріс теориясы туралы дəріс»
[3] Ахиезер А.И., Берестецкий В.Б. «Кванттық электродинамика»
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ФЕЙНМАН ДИАГРАММАЛАРЫНЫҢ ЗАМАНАУЫ
КОСМОЛОГИЯДАҚОЛДАНУ
Мақсатқызы А., Иманқұл М.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекшісі Мырзақұл Ш.Р.
Фейнман диаграммалары кванттық өріс теориясындағы өзара əрекеттесуді сипаттаудың
көрнекі жəне тиімді тəсілі [1,2].
Əдіс 1949 жылы Ричард Фейнманмен ұйытқулар теориясы шеңберінде элементарлық
бөлшектердің өзара түрленуі жəне шашырату амплитудасын құру үшін ұсынылған, өріс
жүйесіндегі толық (эффективті) лагранжианнан L , өрістер бойынша квадратты еркін
лагранжиан L 0 бөлінеді , ал қалған бөлігі (өзара əсерлесу лагранжианы) L1 қарсылық
ретінде түсіндіріледі.
Фейнман диаграммалары таралу амплитудасының аналитикалық қасиеттерін талдау
үшін, атап айтқанда олардың ерекшеліктерін (сингулярлығын) зерттеу үшін кеңінен
қолданылады. Кейде бұл осы процеске жауап беретін диаграммалардың барлық
жиынтығынан негізгі үлес қосатын кейбір қосалқы шығындарды бөліп алуға мүмкіндік
береді.
Фейнман диаграммасының əдісі көптеген бөлшектердің кванттық теориясында, атап
айтқанда конденсацияланған денелер мен ядролық реакцияларды сипаттау үшін де табысты
қолданылады.
Фейнман диаграммасының құрамдас элементтері шыңдар, ішкі жəне сыртқы сызықтар
болып табылады. Сызықтардың əрқайсысы қандай да бір шыңдарға қосылады: ішкі екіге, ал
сыртқы бір шыңдарға.

Сурет 1. – Фейнман диаграммалар түрлері.
Шыңдар жиынтығы L1 құрылымымен, ал сыртқы жəне ішкі сызықтардың жиынтығы
L 0 құрылымымен анықталады. L1 өрістер бойынша əр бірмүшені шыңдардың белгілі бір
түріне, ал L 0 өрістің əр түріне сызықтардың белгілі бір түріне сəйкес келеді. Егер өріс
бейтарап болса (тиісті бөлшектер өзінің антибөлшегімен сəйкес келсе), онда сызық
бағытталмаған деп есептеледі, олай болмаған жағдайда сызық бағытталған жəне
диаграммада көрсеткімен жабдықталған болады.
Біздің зерттеулер Фейнман диаграммаларының заманауы космологияда қолдануға
арналған. Жаңартылған космологияда көптеген жаңалықтар ашылуының салдарынан
қабылданған стандартты космология заңдарын қайта қарастыру қажеттілігі туды. Осы
мəселені шешу үшін ғалымдар көптеген жаңа үлгілер ұсынды. Соған байланысты жаңа
үлгілерге Фейнман диаграммалар əдістерін қолдану кеңінен пайдаланылады.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]Фейнман Р. Теория фундаментальных процессов / Пер. с англ. — М., 1978.
[2]Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В, Квантовые поля. — 2 изд. — М., 1993.
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АЙНЫҒАН (АЗҒЫНДАЛҒАН) ЖҮЙЕЛЕР ҮШІН ГАМИЛЬТОН ФОРМАЛИЗМІ
Темірболатова Ф., Иманқұл М.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекші:Мырзақұл Шынарай
Негізгі мақсаты оқырманды канондық айнымалылары арасында байланыс болатын
динамикалық жүйелер үшін гамильтон формализмімен таныстыру болып табылады.Бұл
динамикалық жүйелер айныған (вырожденные) деп аталады.
Азғындалған жүйелерді кванттау процедурасы азғындалмаған жүйелерді кванттаудың
канондық схемасымен салыстырғанда қиынырақ бола түседі.Егер теориялық физикадағы аса
маңызды теориялық өріс моделі азғындалған жүйеге жататынын ескеретін болсақ, бұл жерде
қарастырылып отырған тапсырманың маңызы анық бола түседі.Бұл модельге барлық
калибрлік теориялар (электродинамика, Янг-Миллс теориясы), релятивистік струна
теориясы, гравитация теория жатады.
Жалпы гамильтон механикасында негізгі көзқарас жалпы ковариантты теориялық
өрісті ұсынады (мысалы, струна жəне гравитация теориясы).Соңында жалпы ковариантты
теорияда гамильтониан əлсіз нольге тең болатыны шығады.Азғындалған жүйелерді кванттау
мəселесінің шешімін екінші текті байланыс болмаған
жəне q, p  динамикалық
айнымалыларының Пуассон жақшасы қарапайым түрге ие болған жағдайлардан басталады.
Классикалық теорияға қайта оралып, Гамильтониан əлсіз нольге тең болған кездегі
азғындалған жүйелер үшін Гамильтон-Якоби теңдеуі шығарылады.Кейін алынған нəтиженің
негізінде осындай жүйенің жартылай классикалық жуықтауы үшін формула жазылады.

Қорытындылай келе Гамильтон формализмі кез келген канондық жүйені кванттау
процедурасы негізінде алынатынын көреміз.Гравитациялық теорияны канондық
тұжырымдаудың
негізгі
мақсаты-байланыс
коэффициенттерін
e ia ,  ia канондық
айнымалылары арқылы көрсету болып табылады.Бұл гравитациялық теорияны кванттау
үрдісін бастауға мүмкіндік береді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.С.Вергелес: “Лекции по теории гравитации”
2.С.Вайнберг: “Гравитация и космология
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БІРТЕКСІЗ ТҰТҚЫР АЯСЫНДА ҒАЛАМНЫҢ ҮДЕМЕЛІ КЕҢЕЮІНІҢ ҚАЗІРГІ
КЕЗЕҢІН СИПАТТЫН МОДЕЛДЕР
Тоғайбаева Н.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекші: Мырзақұл Ш.Р.
Табиғаттағы
гравитациялық
құбылыстарды
сипаттайтын
негізгі
теория
салыстырмалықтың жалпы теориясы (ГТР) болып табылады. Бұл теорияның дұрыстығын
əртүрлі экспериментальды жəне байқаушы деректермен дəлелдейді [1,2]. Дегенмен, Əлемнің
қазіргі жеделдетілген кеңеюі сияқты Əлемнің эволюциясының белгілі бір кезеңдерін толық
сипаттай алмайды. Қазіргі уақытта жалпы салыстырмалықтың түрлі балама теориясы
ұсынылған. Осындай альтернативті теорияның бірі - F(R) гравитация теориясы, мұндағы F
Риччи скалярының R кейбір функциялары болып табылады [3-5]. Жұмыста мақалалардың
əртүрлі салаларымен гравитацияның космологиялық аспектілері қарастырылған [6-8]. Белгілі
Старобинский моделі өзгертілген гравитацияның бір мысалы болып табылады [8].
Осы мақалада біртекті жəне изотропты Фридман-Робертсон-Уокер метрикасының fмəнімен минималды түрде өзара əрекеттесетін Старобинский моделін қарастырдық.
Қозғалыстың тиісті теңдеуі анықталып, квази-де Ситтер түрінде масштабтау факторы үшін
шешім алынды. Сондай-ақ, Хаббл параметрі, күй теңдеуі параметрі жəне баяулау параметрі
сияқты ғарыштық параметрлер анықталды. Алынған нəтижелер қара энергия үлгісіне сəйкес
келеді жəне сəйкесінше Əлемнің кеш эволюциясын сипаттай алады.
Фридман-Робертсон-Уокер метрикасына Лагранж функциясы [4] анықталды жəне
Эйлер-Лагранж теңдеуін жəне нөлдік энергия жағдайын қолданып, олар тиісті қозғалыс
теңдеуін анықтады [5] – [8]. Бұл теңдеулер сызықтық емес жоғары дəрежелі
дифференциалдық теңдеулер болып табылады, олардың шешімі күрделі болады.
Пайдаланған əдебиеттер:
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СТАЦИОНАР ЕМЕС КҮЙ ТЕҢДЕУІМЕН СИПАТТАЛАТЫН ҒАЛАМДАҒЫ
ҰЙЫТҚУДЫҢ ДАМУЫ
Төлебай Г.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы
Ғылыми жетекші: Мырзақұл Ш.Р.
Бариондық материяның флуктуация эволюциясының мəселелеріне айтарлықтай
əдебиеттер арналды (мысалы, [1] қараңыз), бірақ олардың өсуінің физикалық себебі соңына
дейін зерттелмеген. Себебі осы мəселені дəстүрлі қарастыру Ғаламдағы бариондық
заттардың гравитациялық тұрақсыздығын зерттеуге негізделген. Алайда соңғы онжылдықта
бақыланған деректер Ғаламдағы бариондық емес субстанцияның бариондықтан айқын
сандық үстемдігі болатындығын дəлелдеді.
Сондықтан бариондық емес субстанцияның (мысалы,күңгірт энергия) өзі Ғаламдағы
ғарыштық құрылымның пайда болуының себебі бола алады ма деген сұрақ туындайды?
Мəселенің əр түрлі аспектілері осы жұмыста қарастырылды. Олардың ішінде
антигравитациялық талдау-атап айтқанда, вакуумдық - бариондық космологиялық
субстраттың тұрақсыздығына тоқталамыз.Сонымен қатар, мақалада вакуумның өзі ергежейлі
галактикалар типті объектілерді туғыза алатындығы анықталды.
Бұл жұмыстың мақсаты бариондық емес субстанцияға негізделген бариондық
материяның ұйытқуын зерттеуді жалғастыру болып табылады. Нақтырақ айтсақ, мұнда
стационар емес күй теңдеуімен Ғалам эволюциясының аясында бариондық материяның
ұйытқуының өсуін талдау туралы айтылады.
Бариондық емес субстанцияның стационар емес күй теңдеуі, көріп тұрғандай, алғаш
[2]-да енгізілген. Оның физикалық мағынасы бариондық емес материяның қасиеттері Ғалам
эволюциясымен бірге өзгеріп отыруы керектігінде. Осылайша бариондық емес материяның
күйі таза вакуумнан өзгеше бола бастайды, ал Ғалам дамуының ерте кезеңдерінде фантомды
күңгірт энергияға [2] жақындайды.
Стационар емес күй теңдеуі Ғаламдағы құрылымның эволюциясына əсері
қарастырылған, мысалы [3] жұмыста. Онда стационар емес күй теңдеуінің алты типі үшін
қатыстық Ω = 0.3 тығыздығымен сипатталатын күңгірт энергия аясында оның ұйытқуының
өсуі сандық əдіспен талданды. Жалпы нəтиже мынадай, бариондық материяның
тығыздығының ұйытқуы өскенмен, масштабты фактордан қарағанда баяу болады.
( )
< 1 ( г/см4бірлігінде).
Сондықтан қатынас мынадай болады
( )

Біздің зерттеулерде, [3] шығарылған жұмыстан айырмашылығы, стационар емес бір
ғана күй теңдеуін қолданамыз. Бұл ретте ұйытқу эволюциясын жарқырайтын - бариондық
материя жағдайында ғана сипаттайтын теңдеудің жалпы түрі қолданылады. Бұдан басқа
Ғалам эволюциясы процесінде бариондық емес материямен қатар бариондық материяның да
күй теңдеуі өзгереді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М., Наука,
1990. . Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М. Наука, 1975.
[2]Чернин А.Д. // УФН, 2001, - Т.171. – С.1153.
[3]Chechin L.M. // Доклады НАН РК. - № 4. – С.31. - 2006.
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НАҚТЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ОБЪЕКТІНІҢ ЖАНУ КАМЕРАСЫНЫҢ
ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ
МОДЕЛЬДЕУ
Абдрахманова А.Б., Абдураимова Г.Б., Мамедова М.Р.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD, Болегенова С.А.
Қазіргі уақытта физико-химиялық айналдыруы бар жылумассаалмасу процестерін
зерттеуге жоғары қызығушылық танытылады. Осындай ағымдардың заңдылықтарын
зерттеудің жану жəне жарылыс физикасының құрылымының түбінде өте маңызды
іргетасының қалануы айқындалады. Сонымен қатар, жаңа физико-химиялық
технологияларын құрғанда жəне энергетикалық қорларды рационалды пайдаланған кездегі
технологиялық процестерін өңдеу барысында зор тəжірибелік бағыты көрінеді.
Осы жұмыс БКЗ-160 қазандығының жану камерасындағы шаңды қатты отынның жану
процесіндегі жылулық сипатын зерттеуге арналған. 1 суретте сандық модельдеудің 3D
көрінісі мен жану камерасындағы температура табу аймағындағы есептеуіш тəжірибе
нəтижелері көрсетілген. Көріп тұрғанымыздай, температура бөліну аймағының ең үлкен
өзгерісі жану камерасының орталық бөлігінде, яғни оттықтың саңылауынан өтетін
тотықтырғыш пен отындық аэроқоспаның берілу аймағында көрінеді.
1 суретте жану камерасының температура бойынша көлденең қимасының максималды,
орташа жəне минималды таратылуы көрсетілген. Температура қисықтарының талдауының
көрсетуі бойынша: отын жағу технологиясы бойынша түсіндірілетін, оттық аймағында
температура мəнінің максимал жəне минимал аудандары бар. Температураның максимумы
жану реакциясының аймағымен байланысты – ол газтозаңды алаудың ядросы. Мұнда тағы,
температура қисығының дұрыстығын жəне əжептəуір сапалы түйісуін растайтын
тəжірибенің мəліметтері келтірілген.

1 – максимал мəндері; 2 – орташа мəндері; 3 - жану камерасының температура бойынша
көлденең қимасының минимал мəндері; сызық – есептік деректер; - тəжірибе;
Сурет 1.Жану камерасының биіктік бойынша Т температурасының таралуы
Отын мен тотықтырғыш кездескен кезде тұтану мен үлкен жылу бөлінетін химиялық
жану реакциясы болады. Бұл жерде біз жану камерасының оттығы арқылы кіретін ауа мен
төмен температуралы аэроқоспа отынымен байланысты температураның минимум мəндерін
барын байқаймыз. Бұл кестелердің арқасында жану камерасының өзінде жəне шығысындағы
кез-келген түйініндегі температуралардың мəнін түрлі-түсті шкала арқылы айқындауға
мүмкіндік береді.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ДИФФУЗИОННОЕ СМЕШЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ ТРОЙНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
Айдарханова А.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: д.п.н., профессор Молдабекова М. С.
Давление является важной характеристикой массообмена в многокомпонентных
системах. Увеличение давления может привести к нарушению устойчивого диффузионного
процесса и к возникновению конвекции. Целью исследования является теоретическое
описание влияния давления на концентрацию продиффундирующего компонента смеси при
изотермической диффузии. Исследования проводились с системой 0,5H2 + 0,5C3H8 (up)
0.5СН4 (down) при температуре 298,0 К. Проведенные расчеты показали, что увеличние
давления приводит к интенсификации неустойчивого процесса [1]. Авторы работы
“Instabilities in ternary diffusion” Miller L., Spurling T.H., Mason E.A. [2] одними из первых
обратили внимание на влияние давления, а в работах [3], оно изучалось более подробно.].
Эксперимент проводился на установке двухколбового метода [3].

Рис. 1. Массоперенос в газовой системе0,43 C3H8 + 0,57 He (up) 0,43 C3H8+0,57 СН4
На рисунке приведены результаты дргого проведенного исследования при температуре
298 К. Из рисунка видно, что при увеличении давления в интервале 0,387МПа – 1,564МПа
концентрация продиффундировавшего C3H8 в нижней колбе растет, а в верхней колеблется.
На этом рисунке приведены теоретические линии, рассчитанные в соответствии с
уравнениями Стефана-Максвелла в предположении молекулярного массопереноса. Анализ
полученных результатов неоднозначен. Если рассматривать процесс по количеству метана,
продиффундировавшего из нижней колбы в верхнюю, то процесс смешения соответствует
диффузионному. Экспериментальные точки, в пределах погрешности, описываются
теоретической линией. Если анализировать по содержанию в верхней колбе пропана, то
процесс смешения - конвективный. Согласие между результатами опыта и теоретического
расчета отсутствует, особенно при малых давлениях, что может быть следствием
возникновения диффузионной неустойчивости. Таким образом, экспериментальные
исследования двухколбовым методом процессов массопереноса в некоторых изотермических
трехкомпонентных газовых смесях показали, что в гравитационно устойчивой системе
возникали конвективные течения (диффузионная неустойчивость).
Использованная литература:
[1]1.Miller L., Spurling T.H., Mason E.A. Instability in ternary diffusion // Phys. Fluids.,
1967. Vol. 10. № 8. P. 1806-1811
[2]2.Calo J.M., Brown J.H. The calculation of equilibrium mole fractions of polar – polar,
nonpolar - polar and ion dimmers // J.Chem.Phys. 1974.- V.61. №10. – P.3931-3944.
[3]3.Молдабекова М.С., Федоренко О.В.Анализ кластерного состава газовой смеси
фреон-12 – азот при различных давлениях и температурах // Вестник КазНПУ. Серия физ.мат.науки – 2013.-№3 (43) – С.118-122.
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АЗОТ ТОТЫҚТАРЫНЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН СЕЛЕКТИВТІ КАТАЛИТИКАЛЫҚ
ЕМЕС КЕМІТУ МЕХАНИЗМІН ҚОЛДАНУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОМПЬЮТЕРЛІК
МОДЕЛЬДЕУ
Айқынбаев Ж.Ə.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, жылуфизика жəне техникалық физика кафедрасы
Ғылыми жетекші: Бөлегенова С.А. жылуфизика жəне техникалық физика
кафедрасының PhD, аға оқытушысы.
Қазіргі əлемде экология проблемаларының маңызы зор. Қоршаған ортаның жай-күйі
қала халқының медициналық-демографиялық көрсеткіштеріне, ел экономикасының
дамуының əлеуетті мүмкіндіктеріне тікелей əсер етеді жəне өз кезегінде өндіргіш күштердің
даму дəрежесіне жəне ғылыми-техникалық прогреске байланысты.
Адам атмосфераны мыңжылдықтар бойы ластаумен келеді. Алайда атмосфераның
барынша ластануы ЖЭО, ЖЭС, АЭС жəне басқа да өнеркəсіп кəсіпорындарының іске
қосылуымен басталды. Қазіргі таңда ірі қалаларда ЖЭО-дан зиянды заттардың үлесі əуе
бассейнінің ластануының жалпы санының 43% - на жетеді [1]. Соңғы уақытта экологиялық
жағдай үшін азот оксидтері (NOx), көміртегі, күкірт, хош иісті көмірсутектер жəне т.б.
сияқты зиянды заттардың шығындылары елеулі қауіп төндіреді. Азот оксидтері тыныс алу
жолдарының ауруларына жəне өкпенің зақымдануына əсер етеді,сондай-ақ демікпенің пайда
болуына жəне басқа да тыныс алу əкеліп соғады. Азот оксидтерінің шығындылары
атмосфералық озонның жоғалуына да себепші болып отыр. Атмосфералық ылғалмен NOx
қосылыстары қышқыл жаңбыр түзеді. Бұл жаңбырдың азот қышқылы топырақтағы тұздарды
өсімдіктер сіңіретін нитраттарға айналдырады.
NOx шығарындыларын 40-60% төмендетуде селективті каталитикалық емес қалпына
келтіргіштер (СКҚК) қарапайым əдіс болып табылады, өйткені олардың құрылысы
қыздырғыштан қымбат емес, ал тиімділігі жеткілікті жоғары. Бұл əдіс жұмыс істеп тұрған
қазандықтарда қолданылуы мүмкін [2].
Азот оксидін қалпына келтірудің негізгі реакциясы:
4NO+ 4NH3 + O2→4N2+6Н2О
Пайдаланған əдебитеттер:
[1] Повышение экологической безопасности тепловых электростанций: Учеб.пособие /
А.И.Абрамов, Д.П.Елизаров, А.Н.Ремезов и др; Под ред. А.С.Седлова. – М. :Издательство
МЭИ, 2001. – 378 c., ил.
[2] SNCR Process -Best Available Technology forNOx Reduction in Waste To Energy
Plants / Mehldau & Steinfath Umwelttechnik GmbH
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ЖЫЛУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ ЖЫЛУ БАЛАНСЫНА
НЕГІЗДЕЛГЕН МƏСЕЛЕЛЕРДІ ЗЕРТТЕУ
Айтманова К.А., Сапарғалиева Г.Б.
Əл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор Тұрмұхамбетов А.Ж.
Жылумен жабдықтау жүйелерінің жұмысын шартты түрде үш кезеңге бөлуге болады:
бірінші – жылуды өндіру, екінші – өндірілген жылуды тұтынушыға тасымалдау, үшінші –
тұтынушыға əкелінген жылуды мейілінше тиімді пайдалану. Айтылған əр кезеңнің толық
шешілмеген, жетілдіруді қажет ететін өзіндік мəселелері бар. Нəтижелері талқылауға
ұсынылып отырған зерттеулерде көңіл негізінен соңғы екі кезеңге бөлінді. Яғни, өндірілген
жылуды тұтынушыға неғұрлым шығынсыз толық жеткізу үшін жылулық оқшаулауды
есептеу жəне оқшаулығыш материалдарды таңдау, ал үшінші кезеңде, керісінше, тасымалдау
шығындарын азайту мақсатымен келтірілген жылуды толығымен қолдану үшін жылуберу
процесін қарқындату мүмкіншілігін есептеу. Зерттеу объектісі ретінде тұрғын үйлерді
жылумен қамтамасыз ету жүйелері алынып, жылуберуді жандандыру үшін жылуалмасу
бетіне қосымша қабырғалар орналастыру əдісі қарастырылды.
Жылутасымалданатын құбырлардың басым көпшілігінің көлденең қимасы дөңгелек
болатынын ескеріп, цилиндрлік қабырғаның жылулық кедергісін төмендегі түрде
анықтаймыз:
1
1
1
+
+
,
ц =
2
мұндағы d1 , d2 – құбырдың ішкі жəне сыртқы диаметрлері, α – қабырға беттерінің жылуберу
коэффициенттері, λ – құбыр қабырғасының жылуөткізгіштігі.
Осы өрнекті экстремумға, яғни сыртқы диаметрдің қандай мəніне жылулық кедергі
максимал болатынын зерттесек, мынадай нəтиже аламыз:
= .
Формулаға қарағанда, жылуоқшаулағыштың басты қасиеті - жылуөткізгіштіктің төмен
болуы қажет екені байқалады. Əрине,
жылуоқшаулағыш материалдар басқа да
(механикалық төзімділігі, химиялық бейтараптығы жəне т.б.) талаптарға сай болуы керек.
Келесі кезеңде жылуберу процесін қарқындату жолдарын анықтау үшін Ньютон –
Рихман заңы түрінде жазылған мына теңдеуді қарастырамыз:
= ∆ ,
мұндағы Q – жылу мөлшері, k – жылуөту коэффициенті, S – жылуберу бетінің ауданы, ∆ −
температура айырымы. Теңдеуден көрінгендей, температура айырымы тұрақталғанда
жылутасымалдағыштан тұтынушыға берілетін жылу мөлшері жылуөту коэффициентіне k(S)
тəуелді. Бұл тəуелділікті тегіс бет үшін алынған төмендегі өрнектен анық көруге болады:
=
.
=
Яғни, жылуөту коэффициентін үлкейту үшін жылуалмасу бетінің ауданына тəуелді
жылуберу коэффициентін өсіру қажет. Талқыланып отырған зерттеуде осы əдісті қолдану
жолдары қарастырылады
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] 1.Тұрмұхамбетов А.Ж. Жылуалмасу теориясының негіздері. Жылуөткізгіштік.Қарағанды: ҚарМУ, 1996.- 140 б.
[2] 2.Копко В.М. Теплоснабжение. -М.: АСВ, 2012. – 336 с.
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СТРУКТУРА И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛОКОННОАРМИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРКОМПОЗИТОВ
Алексеев Е.В.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург,
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Заричняк Ю.П.
Волоконно-армированные полимерные композиционные материалы (ВАПКМ)
представляют собой определенным образом плетеную структуру из нитей, связанную
полимерной матрицей. Нити, в свою очередь, состоят из множества скрученных между собой
волокон (филаментов). Зависимости, выведенные в результате моделирования,
представляющие собой формулу обобщенной проводимости в неявной форме, содержат в
первом случае огрубляющие, а во втором случае трудно вычислимые на практике
коэффициенты, являются не слишком удобными для проведения расчетов. В данной работе
предлагается еще один, более простой, метод расчета свойств обобщенной проводимости
ВАПКМ, отличающийся отсутствием поправочных коэффициентов и трудно вычисляемых
форм-факторов. В продольном направлении модель дает результат, аналогичный
полученному в работе.
Для такой модели выделяем элементарную ячейку, как ¼
структуры, изображенной на рисунке. Эффективная проводимость
такой ячейки должна равняться эффективной проводимости
структуры нити.
Характер линий тока тепла будет заменяться на
прямолинейный, что позволит использовать вспомогательные
плоскости разбиения.
Для модели адиабатического разбиения, когда поток направлен
вдоль волокон, получаем следующую зависимость:
∙ [ ∙ ( − 1) + 1] .
эфф =
Данная формула удовлетворяет следующим предельным переходам:
1.
Если теплопроводности компонент равны:
эфф

=

=

∙

=

.

2.
Если концентрация компоненты с теплопроводностью
V = 0, то эффективная теплопроводность:
=
3.
Если концентрация компоненты с теплопроводностью
V = 1, соответственно, k = 1, тогда эффективная теплопроводность:
эфф

эфф

=

∙

=

∙

=

.

Использованная литература:
[1] Дульнев Г.Н., Заричняк Ю.П. Теплопроводность смесей и композиционных
материалов. Справочная книга. Л., «Энергия», 1974.
[2] Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы—
СПб.: Научные основы и технологии, 2010.
[3] Федотовский В.С., Орлов А.И. Эффективная теплопроводность анизотропных
дисперсных сред, стержневых и трубных пучков. ГНЦ РФ, Физико-энергетический институт,
г. Обнинск.
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КҮН ЖЫЛЫЖАЙЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ ЖƏНЕ ЖОБАЛАУ ƏДІСІ
Алиева Ф.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісң: т.ғ.к., аға оқытушы Досжанов О.М.
Жылыжай өндірісі қазіргі уақытта ауыл шаруашылығының серпінді жəне тиімді саласы
ретінде дамып келеді, ол ашық топырақтан өнім түспеген кезде халықты жаңа жəне
витаминдерге бай көкөністермен жабдықтау үшін үлкен маңызға ие.
Əсіресе, Қазақстанның көптеген өңірлері жататын климаттық жағдайлары ауыр елдерде
жылыжай шаруашылығы өнімдерін пайдалану өзекті. Жылыжай өндірісін дамытудың
əлемдік үрдістері жабық топырақта өсімдіктерді өсіру тəсілдеріне, жаңа конструкцияларды,
материалдар мен энергия үнемдейтін технологияларды пайдалануға іс жүзінде жаппай
көшуді көрсетеді.Мысалы, Солтүстік Қытайда 263 мың га астам күн жылыжайы бар, онда
қысқы көкөністердің 90 % өсіріледі. Осы саладағы ғылыми əзірлемелер мен инновацияларға
мемлекеттік деңгейде де, сондай-ақ мүдделі компаниялар жеке тəртіппен де қолдау көрсетеді
[1].Мəскеу тамақтану ғылыми зерттеу институттарының диетологтарының мəліметтері
бойынша, Ресейдің əрбір тұрғыны жылына кемінде 87,6 кг көкөніс тұтынуы тиіс. Климаттық
жағдайларды ескере отырып, осы көлемнің кем дегенде 13 кг көкөніс жылыжайда өсірілуі
тиіс екендігі ұсынылады [2].Жұмыстың мақсаты - экологиялық таза көкөністерді өсіру жəне
органикалық отынды тұтынуды төмендету үшін энергия тиімді күн жылыжайын əзірлеу. Күн
жүйесі жер жылу алмасу жүйесі-ауа жəне жазық күн коллекторлары бар жүйелер де өте
қымбат жəне əрқашан үнемді емес. Осы зерттеуде пассивті күн жүйелері жəне
жылыжайларда суды бүрку жүйесі бар Күн жүйесінің үшінші тобында күрделі жəне
пайдалану шығындары өте төмен екендігі көрсетілді (1-кесте).
Кесте 1. Жылыжайда қолданылатын негізгі күн жүйелерінің техникалық жəне
экономикалық сипаттамалары
Күн жүйесінің түрі
Тегіс
пластикалық
күн
коллекторы
Жер-ауа жылу алмасу жүйелері
Күн тоғаны
Жер асты, күн жүйесімен
жылыту
Пассивті күн жүйелері
Материалдар фазасын өзгерту
Жылу сорғылары

Температураның
көтерілуі

Жылыжайдың 1 м2 ауданының құны
күрделі шығындар
пайдалану шығындары
($)
($)

4-5 °С

6499

3519

5-8°С
10- 15°С

17812
40624

6400’
15625

5-8°С

16750

603 1

4-5 °С
10- 12°С
10°С

494
30000
5 1250

494
10759
19375

Жұмыс аяқталған зерттеуді ұсынады, онда экологиялық таза көкөністерді өндіру үшін
энергия тиімді күн жылыжайды құрудың маңызды ғылыми-техникалық міндеті берілген.
Бұл жылыжайды жылумен қамтамасыз ету үшін пассивті күн жүйелерін тиімді
пайдалануға жəне ерте-көктемгі, сонымен қатар, кеш-күзгі экологиялық таза көкөністерді
өсіруге мүмкіндік береді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Ассоциация «Теплицы России», апрель 2007 год [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:.http:WWW.greenhouses.ru;
[2] Cold Climate Solar Greenhouse (SCCG) Design Andy Smith'P: Eng. Rob' Harlan Grant
MacEwan University April 27, 2011.pdf
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АУАНЫ ЛАСТАУШЫ ЗИЯНДЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ШЫҒУЫН
ТӨМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ
Алмабек Б.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 4 курс студенті
Ғылыми жетекші: Зульбухарова Э.М.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы жылуэнергетиканың қарқынды даму
салаларында жылулық жəне электрлік энергияны өндіру мен оларды үздіксіз қолдану үшін
қондырғылардың жылулық сүлбелері мен жаңа түрлерін бейнелеу, сонымен қатар
жабдықтардың таңдалуы мен электр станцияларының принципиалды сүлбелерін есептеу
əдістері қарастыру маңызды болып табылады. Электр энергиясының бар болуы тіршіліктегі
адамзат міндеттерінің негізгі бөлігі болады.
Дымқыл тазалауды салыстыру 1 суретте көрсетілді. Ауаны ластаушы зиянды
қалдықтардың шығуын төмендету үшін «дымқыл тазалау» қолданылуы. Түтін газындағы
рұқсат етілетін салмақтық концентрация тазартудан кейін 300 мг/м3 -тан 150 мг/м3 азаяды.
6

n. мг/м3
5

5

4,8

4
3,3

3
2
1
0

0,008
0,005

0,007

Күкірт сутегі

0,5

0,6

0,3

0,085

0,089
0,05

Күкірт диоксиді Көміртек диоксиді

Семей қ. ЖЭО - 2 э.ф.

газ тазалағыш

Метан
ШРК

Сурет 1.Дымқыл тазалау
Ауаны ластаушы зиянды қалдықтардың шығуын төмендету үшін «газ тазалағыш»
құрылғыларын қолдану арқылы түтін газындағы рұқсат етілетін салмақтық концентрация
тазартудан кейін 300 мг/м3 -тан 220 мг/м3 азаятыны анықталды.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Жакатаева Б. Т.
Синоптические
условия
загрязнения
атмосферы
в
Карагандинской области // Вестник КарГУ. Сер. Биология. Медицина. География. — 2004.100c.
[2] Жакатаева Б. Т. Антропогенные составляющие атмосферного загрязнения в
Центральном Казахстане // Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию
Е.А.Букетова, 23-24 марта. Т. 3. — Караганда, 2005.- 265 c.
[3] Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учеб.
пособие/Орлов Д.С, Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. М.: Высшая шко-ла, 2002. - 506 c.
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ІРІМАСШТАБТЫ ҚҰЙЫНДАРДЫҢ ОРТАША ЖƏНЕ ПУЛЬСАЦИЯЛЫҚ
СИПАТТАМАЛАРҒА ƏСЕРІ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ АЛЫСҚА ҰРУЫН БАҒАЛАУ
Алтайқызы М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ,Алматы
Ғылыми жетекші:ф.-м.ғ.к., доцент Ғ. Төлеуов
Соплоның қысқа жағына параллель ось бойымен жылдамдық
профильдердің

ұқсастығы
x/b 7 болғында λ-дан тəуелсіз белгіленсе, ал параллель ось бойымен
сополоның ұзын жағына жылдамдық профильдердің ұқсастығы симметриялы ағынға λ=3
үшін x/b  20 , λ=11үшін x/b  50, λ=16 үшін x/b  70 жəне λ=25,25 үшін x/b  100 сипатты
профильдерге өзгереді.λ=11-ге сəйкес жылдамдық профильдерін өлшеу барысында
жылдамдық профильдерінде үлкен осінің бағытының бойымен ауыспалы учаскеде
жылдамдық профильдерін бөлудің «ершік тəрізділік» пішіні көрінеді. Осы ось бойынша
максимумдар саны жылдамдық профильдерінің параметрінің мəнінің артуымен сəйкесінше
артады (мысалы, λ=25 үшін бұл сан 5-ке тең, λ=16 үшін 3-ке тең). Берілген жағдайларда
осьтік жылдамдықтың азайуымен учаскенің басталу нүктесіне сəйкес нүктеде бірқалыпты
ауысатындығын байқаймыз, бұл жылдамдықты бөлудің оське симметриялы ағын заңымен
түсіндіріледі , бұл жерде жылдамдық профильдері z жəне у бағыттарында сəйкес болады.
Табылған біркелкі еместіктер ірі масштабты құйындардың динамикасымен түсіндіріледі.

Сурет 1. Үш өлшемді ағынның ауыспалы учаскесінде ірі масштабты құйындардың лездік
кескінінің қарапайымдатылған сұлбасы жəне олардың жылдамдықты бөлуге əсері λ=11;
U0=6 м/с; х/в12.
Бастапқы учаскеде түзілетін ірі масштабты құйындар, 1  λ  3 болған кезде, өздеріне
өзі тор түрінде тұйықталады.λ  10 мəндеріне ұзын құйынды баусымдардың жиегінің
бойында түзілген қозғалыс тұрақсыз болады жəне соподан қашықтаған сайын z осі
бойымен бірнеше құйындық сақиналарға соплоның ұзындығы бойынша бөлінулері мүмкін.
Бұл кезде z осінің бойымен соплодан қашықтаумен жылдамдық профилінде бірнеше
максимумдар жəне минимумдар ағынның өтпелі аумағында түзіледі.
Эксперименттік зерттеулердің негізгі мақсаты алысқа ұру құбылысын түсіндіру болып
табылады. Жылдамдық профильдерінде пайда болатын біркелкі еместіктер зерттеу
нəтижелерінен көрініп тұрғандай, негізгі учаскенің басына дейін сақталады. Егер бұл
профильдердің шығу табиғатын үлкен масштабты құйындардың динамикасымен түсіндіретін
болсақ, аса үлкен қашықтықтарда да мұндай ірі құрылымдар өзінің түпнұсқалылықтарын
сақтай алады деп болжам жасай аламыз (алысқа ұру құбылысы).
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Faghani E., Maddahian R., Faghani P.,Farhanieh B.Numerical investigation of turbulent
free jet flows issuind from rectangular nozzles: the influence of small aspect ratio//Archive of
applied mechanics.-2010.-Р.727-745.
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АНАЛИЗ МОДУЛЯ АВАРИЙНОГО ВВОДА РЕЗЕРВА МАВР
Аман Ж.А.
КазНУ им аль-Фараби
Научный руководитель: к.ф.-м.н., старший преподователь Асембаева М.К.
Модуль автоматического ввода резерва МАВР-3-31 представляет собой устройство
управления, предназначенное для автоматического переключения на резервную линию при
неисправности или отключении рабочей линии.
Устройство предназначено для работы в составе шкафов (блоков) управления
автоматическим включением резервного питания в системах бесперебойного
электроснабжения 3-х фазных электроприёмников I и II категории подключения согласно
требованиям ПУЭ [1, 2]. При отсутствии обеих фаз, микропроцессорный блок не в состоянии
выполнить свою функцию.
- подачу оперативного напряжения для питания КМ (коммутационный механизм
электромагнитного типа, контактор или пускатель) аварийную индикацию и возможность
подключения внешнего аварийного устройства через встроенное реле;
- включение или отключение приоритета на вводе 1 или вводе 2;
- блокировку клавиатуры на лицевой панели, возможность подключения внешнего
управления при помощи сервисного разъёма;
- установку порогов отключения ввода 1 и ввода 2 по значениям напряжения U мин,
Uмакс;
- установку времени включения, отключения, повторного включения ввода 1 или ввода
2 с приоритетом и без приоритета ввода.
Расчетную активную мощность (кВт) каждой группы электроприемников определяется
по формуле:

Pp Pу Кс Ки .

Полная мощность каждой группы электроприемников, кВА;
P
.
S 
p

cos



Внедрение комплекса быстродействующего автоматического ввода резерва позволит:
-обеспечить надежное и непрерывное электроснабжение потребителей в случае
аварийных и ненормальных режимов в питающих и распределительных электрических
сетях;
- повысить остаточные напряжения на шинах ТП 6(10) 0,4кВ (на уровне выше 0,9 Uном),
минимизировать отпадание магнитных пускателей и контакторов в цепи питания
низковольтных электродвигателей, предотвратить сбои компьютерных систем управления;
-обеспечить успешный самозапуск всех электродвигателей после восстановления
электроснабжения;
-предотвратить дорогостоящие перерывы в работе технологического оборудования;
-повысить ресурс электродвигателей, насосов, трансформаторов ввиду снижения токов
самозапуска в 2…3 раза и отсутствия необходимости повторных пусков агрегатов;
-снизить риски экологических катастроф при нарушениях электроснабжения в
энергосистеме;
-повысить уровень автоматизации производства, увеличить производительность.
Использованная литература:
[1] Правило устройства электроустановок. РК-А., 2012г.
[2] Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений:
Учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стубунова.- М.: 2012.
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ҮШӨЛШЕМДІ ЕРКІН АҒЫНШАНЫ ЕРКІН АҒЫНШАЛЫҚ АҒЫН РЕТІНДЕ
САЛЫСТЫРЫП ЗЕРТТЕУ
Аpтықбай А.З.
əл-Фаpаби атындағы ҚазҰУ,Алматы
Ғылыми жeтeкшi: ф.-м.ғ.к., дoцeнт Ғ.Қ. Төлeуoв
Қазipгi таңда туpбулeнттiк ағындаpдың түзiлу жаpатылысына жақындау кeзiндeгi
өзгepiстepдiң нəтижeсiндe ағындаpдың əp түpлi типтepiнiң кoгepeнттiк құpылымдаpының
(КҚ) паpамeтpлepiнe баpынша тepeң зepттeулep жасау керек[1]. Сoндай-ақ ағын бoйынша
түпкiлiктi ұзындық цилиндpлepiн opнату кeзiндe түзiлeтiн үшөлшeмдi ағыншалаpдағы
(ҮӨА) жəнe iздepдeгi жылуды аpаластыpу жəнe табыстау пpoцeстepiн жүpгiзу кeзiндe
бipқатаp құбылыстаp айқындалған. Oсындай құбылыстаpдың өмip сүpуiнiң дəлeлдeмeлepiнiң
бipi λ=l/d ұзаpу паpамeтpiнeн қайтымды-iлгepiлeмe ағын аймағының ұзындығына
байланысты максимумның бoлуы бoлып табылады. Бұл 1 суpeттe бeйнeлeнгeн түpлeнудiң
нəтижeсiндe алынатын байланыстылық. Шығыс көлдeнeң қимасының бүйip жақтаpының
ұзындықтаpы аpасындағы бeлгiлi бip пpoпopциясы кeзiндe бастапқы жəнe ауыспалы
аймақтың ұзындығын ұлғайтудың ұқсас пpoцeсi ҮӨА-да бeлгiлeнгeн. ҮӨА
туpбулeнттiлiгiнiң бастапқы аймағындағы ағындағы КҚ даму epeкшeлiктepi таpмақта
зepттeлгeн.

Суpeт1. λ= l/d паpамeтpi peтiндe бeйнeлeнгeн цилиндpдiң аpтындағы iздeгi қайтаpымдыiлгepiлeмe ағын аймағының ұзындығы
Спeктpлiк жəнe кoppeляциялық талдаулаp жүpгiзу кeзiндe КҚ қoлданудың
сипаттамалық жиiлiктepiнiң қаpқындылығы мeн масштабтаpы туpалы жалпыланған
мəлiмeттep алынған. Шүмeктiң үлкeн жəнe кiшкeнтай жақтаpынан айнала ғатаpалатын КҚ
дeгpадациясына eкi жағдайда да қаpқындылықтың əp түpлi шамалаpы тəн eкeндiгi атап
көpсeтiлгeн. Сoндай-ақ ағындаpдың ағып шығу жылдамдықтаpындағы айыpма бeлгiлeнгeн.
КҚ даму динаммкасы бoйынша баpынша eгжeй-тeгжeйлi ақпаpатты ағын жəнe
тeмпepатуpа жылдамдықтаpының сигналдаpын түpлeндipу кeзiндeгi фазалаpды бipкeлкiлeу
əдiстeмeсiн пайдалану кeзiндe алуға бoлады.
Oсы ғылыми жұмыста ҮӨА бастапқы жəнe ауыспалы бөлiгiндe түзiлeтiн КҚ жəнe
түпкiлiктi ұзындық цилиндpлepiнiң аpтындағы iздepдi тepeңдeтiп зepттeуаp қылы жoғаpыда
сипатталған құбылыстаpдың физикалық қасиeттepiн түсiндipу əpeкeтi жасалған.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] 1.Абpамoвич Г.Н., Гиpшoвич Т.А., Кpашeнинникoв С.Ю. и дp. Тeopия
туpбулeнтных стpуй. Изд. Втopoe пepepаб. И дoп. Пoд. peд. Г.Н.Абpамoвича.-М:1984.-720С.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ СТРУКТУР
Асилханова Г.
КазНУ имени аль-Фараби,Казахстан, г. Алматы
Научный руководитель: к. т. н., доцент Туякбаев А.А.
При изготовлении интегральных микросхем на биполярных транзисторных структурах,
изолированных р-п переходами, включенными в обратном направлении, наибольшее
распространение в зависимости от способа формирования изолирующих областей получили
следующие технологические процессы:
 стандартный эпитаксиально-планарный с использованием разделительной диффузии
(стандартная технология);
 коллекторной изолирующей диффузии (КИД-технология), заключающейся в
получении изолированных областей проведением диффузии примесных атомов для
формирования коллектора;
 базовой изолирующей диффузии (БИД-технология), заключающейся в получении
изолированных областей проведением диффузии примесных атомов для формирования базы;
 с использованием трех фотошаблонов;
 с использованием двойной диффузии примесных атомов;
 изопланарная технология[1].
№
1

Технологии
Стандартная

Достойнства

Недоcтатки
Размеры компонентов электронных схем
вместе с изолируюшими областями
занимают большую поверхность на ИМС.

2

КИД

3

БИД

Размеры компонентов электронных
схем получаются меньше, чем по
стандартной технологии.
Данная технология проще и
дещевле.

4

Метод
трех
фотошаблонов

5

Метод двойной
диффузии

6

Изопланарная
технология

Имеет ограниченное применение.
Применение метода ограничено из за того,
что
транзисторы
получаеться
с
вертикальними p-n переходами и с низким
быстродействием.

Простата
работы
и
высокая
эффективность по сравнению с
вышесказанными
Обеспечивает
повышение
плотности размещения элементов
микросхем

Анализ технологий изготовления интегральных микросхем на основе кристаллического
кремния позволяет сделать вывод о перспективности изопланарной технологии с
применением ионно-лучевых методов, что позволяет создавать микросхемы с более высокой
плотностью упаковки элементов в кристалле.
Использованная лиетратура:
[1] Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники / В. И. Старосельский. —
М.: Издательство Юрайт, 2016. - 15 с.
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СВОЙСТВА ПЕРОВСКИТНО- СТРУКТУРНЫХ ПРОВОДНИКОВ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ
Баекешев Н.А.
КазНУ имени аль-Фараби,Алматы
Научный руководитель:д.ф.-м.н.,и.о. профессора Тусеев Т.
Твердый оксидный топливный элемент представляет собой устройство преобразования
энергии, которое вырабатывает электричество и тепло от химической реакции между
топливом (H2, природный газ, этанол, биодизель) и окислителем (O2). В этом конкретном
типе электрохимического преобразователя основными компонентами, ответственными за
реакции восстановления и окисления (электроды) и ионным транспортом (электроды и
электролит), являются твердотельные проводящие керамики.

Подобно аккумулятору, он образован двумя электродами (катодом и анодом),
разделенными электролитом, но в отличие от батареи он не нуждается в подзарядке, требуя
непрерывной подачи определенным топливом для электрогенерации.
Топливо, такое как H2, этанол или биодизель, подает анод и окисляется, высвобождая
электроны во внешнюю цепь в направлении катода, создавая постоянный ток (dc).
Полученные виды H + распространяются через мембрану протонного проводника на катод,
где в присутствии кислорода и электронов из внешнего контура они реагируют с молекулами
O2, приводящими к образованию водяного пара, как показано на рисунке.
на основе бариевых цератов или цирконатов бария в твердооксидных топливных
элементах появляется возможность снижения рабочей температуры.
Это позволяет
минимизировать реакцию на интерфейсах, что подразумевает более высокое напряжение
Nernst (E). Кроме того, протонные проводящие мембраны позволяют образовывать водяной
пар на стороне катода, избегая разбавления топливных паров, и другим важным фактором
для оптимизации потенциала ячейки (E) [1, 2].
Использованная литература:
[1] 1.Orlov AV, Shlyakhtin OA, Vinokurov AL, Knotko AV, Tret’yakov YD. Preparation
and properties of fine BaCeO3 powders for low-temperature sintering. Inorganic Materials. 2005;
41(11):1194-1200.
[2] Nomura K and Kageyama H. Transport properties of Ba(Zr 0.8Y0.2)O3-δperovskite. Solid
State Ionics. 2007; 178(7-10):661-665.
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ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН
ҚОЛДАНУ
Байғара Ə.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, жылуфизикасы жəне техникалық физика кафедрасы
Ғылыми жетекші Сариева А.К. – п.ғ.к., аға оқытушы
Физиканы оқытудағы модельдеу əдісінің мəні - қандай да бір зерттеу нысанын оқыпүйрену барысында, алдыңғы зерттеу нысанын алмастыратын басқа зерттеу нысаны
қолданылады. Модель деп - түпнұсқаны алмастыратын зерттеу нысанын атайды. Модельдеу
кезінде, бір зат (модель) туралы білімдер басқа бір зерттеу нысанына (түпнұсқаға)
тасымалданады.
Физикалық білімді теориялық оқу барысында оқытушыға компьютерлік модельдердің
үлкен көмегі тиеді. Бұл кезеңде компьютерлердің қызметтері нақты экспериментке
қарағанда анағұрлым кең. Бағдарламаланған компьютер эксперименттік құралдар мен
зерттеу объектісін біріктіретін, құрылымдық элемент қызметін атқарады. Ол студенттерге
сабақта көрсетілуі қиын құбылыстарды таныстыруға мүмкіндік жасайды [1].
Компьютер жоғары оқу орнында физикалық экспериментті дамытуда, эксперименттік
есептерді кеңейтуде, студенттерге зерттеу дағдыларын жетілдіруде ерекше орын алады.
Физикалық құбылыстар мен эксперименттердің моделін жасау танымдық жағынан ғана
маңызды емес, ол сондай-ақ зерттелетін материалға деген ықыласты арттырады.
Компьютерлік технология көмегімен студент эксперименттерді бағдарламада көзделген
ауқымда жүргізуге мүмкіндік алады. Ол параметрлерді өзгертіп, нəтижелерді бақылап,
талдау жасай отырып, құбылысты зерттеу алады жəне өз байқауларының негізінде
қорытындылар жасауға мүмкіндігі болады. 1-суретте физикалық процесстерді модельдеу
сұлбасы келтірілген.

Сурет 1. Физикалық процесстерді модельдеу сұлбасы
Сонымен, зерттеу жұмысымда заманауи программалық пакеттер негізінде [2]
компьютерлік модельдерді пайдалану арқылы келесі тиімді нəтижелерге қол жеткізуге
болатынына көз жеткіздік:
- сабақ барысында шешілетін есептер санын арттыруға болады, есепті шынайы
шарттармен, яғни, техникадан алынған параметрлермен шешуге мүмкіндік туады;
- физикалық экспериментті жобалау мүмкіндігі ашылады; мəліметтерді өңдеуде уақыт
ұтымды пайдаланылады; өлшемдердің саны артып отырады; əртүрлі мəселелерде
тапсырмаларды орындауға мүмкіндік ашылады;
- өзіндік көтеріңкі көңіл күй байқалады;
білімгерлердің шаршауы төмендеп,
эмоциялық жағымды көңіл күй пайда болады; шапшаңдылық артады; материалдың
физикалық мəні оңай меңгеріледі.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Дамбуева А. Б. Развитие креативности студентов в процессе изчения курса общей
физики// Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). -2013.-Р.22-24.
[2] Гурский Д.А., Гурский Ю.А. “FlashMX 2004 и ActionScript 2.0”. -Москва, “Новое
знание”, 2004.
102

ІРІ МАСШТАБТЫ ҚҰЙЫНДАРДЫҢ СЫРТҚЫ ƏСЕР БАР КЕЗДЕГІ
ДИНАМИКАСЫ
Байкаметова А.Н.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ,Алматы
Ғылыми жетекші:ф-м.ғ.к., доцент Ғ.Қ.Төлеуов
Үш өлшемді ағыншалар теория мен практикада өте жақсы зерттелген[1].
Акустикалық əсер түсірілген үшөлшемді ағыншадан(λ=11) өстік жылдамдық өзгергенде
əртүрлі құбылыстарды көруге болады. Мысалға, өстік жылдамдықтың(өткінші бө лімше)
акустикалық əсерден төмендеп, қайта өскенін көре аламыз. Бұл құбылыс жылдамдықтың
ағын өсінің бойымен турбуленттілік деңгейінің кенеттен болатын өзгерісінен түсідіріледі.
Сурет 1. Акустикалық əсер бар жəне жоқ
кездегі үшөлшемді ағыншалардың өстерінің
бойындағы жылдамдықтың таралуы.
U0=6,03м/с; Sh=0,48; λ=11.

Сыртқы əсер түсірілген ағынға, эффект əсері неғұрлым максималді білініп,
құйындардың өлшемдері күрделі болады. Соплоның шығар қимасында пайда болатын бұл
ерекшелік, ары қарай дамитын, ірімасштабты құйындардың динамикасына байланысты б.т.
Процесті
түсіндіретін
болсақ:
кеңістікте
ілгерілемелі–айналмалы
қозғалысқа
келетін,соплоның қысқа бөлігінен пайда болатын тіктөртбұрышты тұйық құйынның
бөліктері, өткінші бөлімшенің бас жағында бір–бірімен жанасып əсерлесетіндіктен өстік
жылдамдықтың өсуіне жəрдемін тигізеді. Яғни, екі цилиндр тəріздес айналмалы қозғалатын
құйын бір-бірімен жанасса, олардың жанасу беттерінің сызықтық жылдамдықтары арту
мүмкін болып, жылдамдықтары өсуге əкеледі.
Біріншіден, жұмыстар əсерді ағыншаға түсірмеген жағдайда ғана жүргізілді.Зерттеу
барысында жылдамдық өзгерісінен көргеніміздей, температураның төмендеу қарқынының
баяулауы байқалатын облыстарды байқауға болады. Екіншіден, сыртқы акустикалық əсер
ағыншаға салынған жəне салынбаған жағдайларда жылдамдық мен температураның өстік
таралулары зерттелді (λ=2,66). Жылдамдықпен салыстырғанда, біз көріп отырғандай,
температураның өзгеруі жылдамырақ болады (əрине, біз айтып отырған өткінші бөлімше).
Акустикалық əсер бергенде өзгеріс күрт өседі. Бұл жұмыста үшөлшемді ағынның жылу
сипаттамалары зерттелді (λ=11).
Сонымен қатар жұмыста Рейнольдс λ=25 үшін əртүрлі Рейнольдс санына сəйкес
келетін ось жылдамдығының өзгеруі зерттелді. Re кіші мəндерінде байқалатын
жылдамдықты төмендету қарқынының баяулау аймақтары оның үлкен мəндерінде
көрінбейді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Абрамович Г.Н., Гиршович Т.А., Крашенинников С.Ю. и др. Теория турбулентных
струи. Изд. 2-ое перераб. и доп. Под ред. Г.Н.Абрамовича. – М: 1984 - 720 с.
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ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫ ҮШІН АВТОНОМДЫ БИОЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ҚОНДЫРҒЫЛАР ҚҰРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Байсейіт Р., Ділтай Е., Мұратбек Т.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., аға оқытушы Досжанов О.М.
Тез өсетін экологиялық проблемалар жəне дəстүрлі отын-энергетикалық ресурстардың
(мұнай өнімдерінің, көмірдің, табиғи газдың жəне т.б.) үнемі өсіп келе жатқан тапшылығы
əлемнің əртүрлі елдерінде жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды өзекті етеді.
Жаңартылатын энергия ресурстары əр елде мол жəне қол жетімді. Əлемдік энергетикалық
агенттіктің сценарийінде 2050 жылға қарай энергияның жалпы өндірісіндегі əлемдік
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану үлесін (20% - дан 40% - ға дейін) екі есе ұлғайту
көзделіп отыр. Жаңартылатын энергия көздері электр энергиясы, жылу жəне сұйық отын
өндірісіндегі көмір, мұнай, газ жəне уран орнын басатын болады. Бұл ретте атмосфераның
жылу балансының бұзылуына жəне ғаламшардағы климаттың жаһандық өзгеруіне əкеп
соғатын қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарылуын төмендетуге маңызды мəн беріледі
[1-2]. Жұмыстың мақсаты шаруа қожалықтары үшін автономды биоэнергетикалық
қондырғылар құрудың ғылыми-техникалық негіздерін əзірлеу болып табылады. Зерттеулер
жылутехниканың теориялық негіздерін, биометаногенезді, физика-математикалық модельдеу
жəне нəтижелерді математикалық өңдеу арқылы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің
жалпы ережелері негізінде жүргізілді. Зерттеулердің əдіснамалық негізі жаңартылатын
энергия көздерін пайдалану негізінде энергия үнемдеу технологиялары бойынша жетекші
ғалымдардың жұмыстарын басшылыққа алу.
Кесте 1. Мезофильді ашыту режимі энергиясының шығындары
Энергия шығындарының түрлері
Энергия шығыны, МДж/м3
тəулігіне
Жаңа қи салу
0,03
Метантенкте араластыру
0,17...0,35
Биогазды қысу
0,90
Метантенкте ашытылатын қиды жылыту жəне жылу
5,5...15,0
шығынын өтеу
Ашытылған қиды утилизациялау
0,60
Энергияның барлық шығындары
7,20... 16,88
Мəліметтер бойынша, мезофильді режимде (38°С) 1 м 3 сұйық қи анаэробты метанды
ашытуға 206 МДж энергияны жұмсау қажет. Қажетті энергияның ең үлкен үлесі (78,4%)
биомассаны ашыту температурасына дейін қыздыруға жəне метантенктің жылу жоғалтуын
өтеуге жұмсалады. Жұмыс мəліметтері бойынша анаэробты ашыту процесіне энергияның
үлестік шығындарын талдау, сондай-ақ энергияның негізгі бөлігі (70% астам) таңдалған
ашыту режимінің температурасына дейін субстратты жылытуға жəне жылу шығындарын
өтеуге жұмсалатынын көрсетеді (кесте 1). Автономды биоэнергетикалық қондырғыларды
əзірлеу бойынша зерттеу нəтижелерінің нақтылығы, энергетикалық шығындарды талдау
жəне зерттеу міндеттерін қою дұрыстығы, теориялық əзірлемелердің биометаногенез жəне
жылутехниканың іргелі қағидаларына сəйкестігі арқылы расталады.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Фокина В.Д. Опыт утилизации навоза с получением биогаза и удобрений //
Свиноводство, 1989, №1. - C. 43-45.
[2] Безруких П.П. Возобновляемая энергетика: состояние, проблемы, перспективы //
Малая энергетика, 2008, №1-2 (6-7). - C. 3-20.
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ОТЫННЫҢ ЖАНУЫН ПЛАЗМАЛЫҚ ТЕРМОХИМИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ
Балғабаев Б.Б.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, жылуфизика жəне техникалық физика кафедрасы
Ғылыми жетекшісі: Бөлегенова С.А. жылуфизика жəне техникалық физика
кафедрасының PhD, аға оқытушысы.
Жылуэнергетиканың мемлекет өміріндегі рөлі жақсы танымал: ол өнеркəсіптік
кəсіпорындардың жұмыс істеуі жəне тұрғындардың өмір сүруінің қазіргі заманғы деңгейі,
өнімдері мен ұлттық экономиканың негізгі салаларының бірі болып табылады. Өнеркəсіптің
маңызды міндеттерінің бірі, отын пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады, оның
шешімі елімізде де, бүкіл əлемде де үлкен көңіл бөлуде.
Өндірістік процестер мен құрылғылардың көп саны, қыздыру пештерінің əртүрлі
түрлері, мысалы, жанып тұрған мазуттық алау жылу камерасында белгілі бір жылу режимін
құруды жалғыз мақсат етеді.
Көмірдің плазмалық термохимиялық дайындығы, қыздырғыштан шыққан отты тұрақты
жанып тұруын шаңды алау қамтамасыз етеді, оның жануы жəне жануын қамтамасыз ету
үшін отынның екі түрі - мазут немесе табиғи газ қажет емес.
Плазмалық отын жүйесінің технологиясы көмірді жану үшін плазмалық
термохимиялық дайындауға негізделген. Ол ауа айналымын (көмір шаңы мен ауа) 3000°C
жоғары температурадағы электр доғаның плазмасымен жылытудан тұрады. Жанармайға
газдандырудың арқасында жанармай майымен қосымша жарықтандырусыз қайталама
ауамен араласып, тұрақты күйіп қалғанда оңай жанатын жанғыш газдар мен кокстың екі
компонентті қоспасы пайда болады.

Оттықтың қыздырғышы: 1 - плазма алауы; 2, 5 - бұрылыс; 3 - көмірлік аэрозоль арнасы;
4 - қыздырғышты қосу үшін қайталама ауаны беру арнасы; 6 - негізгі қыздырғыш; 7 - зонд
термопары; 8 - тұтану камерасы; 9 - жылу зондының су суыту арнасы; 10 - камераны
араластыру
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Карпенко, Е.И., Мессерле В.Е. Плазменно-энергетические технологиитопливоиспользования. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е РАН, 1988.
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ЖЫЛУ ОРТАЛЫҚТАРЫНАН БӨЛІНЕТІН ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ҚОРШАҒАН
ОРТАҒА КЕЛТІРЕТІН ЗАЛАЛЫН ЗЕРТТЕУ
Бекжан Бекарыс
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қ.
Ғылыми жетекшісі: Зульбухарова Э. М.
Өндіріс пен қоғамның дамуының негізі болып табылатын электр энергиясын
тұтынудың экспоненциалды өсуі энергетикалық кешендердің қарқынды өсуін жəне олардың
қоршаған ортаға əсерін негіздейді. Ластанудың негізгі көздері органикалық отынмен жұмыс
істейтін энергетикалық қондырғылар болып табылады, олардың шығарындыларының үлесі
шамамен 29% – ды, металлургиялық кəсіпорындар – 34,5% – ды, Мұнай – химия
кəсіпорындары-15,5% - ды, автокөлік-13% - ды, құрылыс материалдары өнеркəсібі-8,1% - ды
құрайды.
Технологиялық іс-шаралар тобына технологиялық процесті өзгерту мен ұтымды етуге
байланысты іс-шаралар жатады. ЖЭС ластануына қарсы күрестің ең тиімді əдістері мыналар
болып табылады:
а) электр энергиясын алудың жаңа, прогрессивті тəсілдерін жасау;
б) жұмыс істеп тұрған технологиялық жабдықты қайта құру жəне оны зиянды
қалдықтардың аз шығуымен жұмыс істеу режиміне ауыстыру;
Эксперименталдық зерттеулердің нəтижесінен төмендегідей қорытынды жасауға
болады:
1. Экологиялық мəселелердің сараптамаларына сүйене отырып, жылутехникалық
өндірістер, соның ішінде ЖЭС қалалар мен аудандардың экологиялық жағдайына
айтарлықтай ықпал етеді.
2. ЖЭС-тен шығатын басқа қалдықтардың ішінен, азот оксидінің үлесі жоғары. Оны
төмендетудің əдістері сарапталынып, келтірілген. Сондай-ақ, дайындау процесі, атап
айтқанда, отынды кептіру маңызды рөл атқаратыны анықталды. Осы мəселені ескере
отырып, отынды кептірудің қолданылатын тəсілдері талданды. Отынды өңдеудің ең тиімді
тəсілі АЖЖ-өңдеу (асқын жоғарғы жиілікте-өңдеу) болып табылады.

Каталитикалық тазалау қондырғысының сызбасы
Тозаң жинаушы қондырғының тиімділігі немесе ПƏК мына формула бойынша
Z *V  Z ш *Vш
Z *V
 1 ш ш
анықталады:   к к
Z к *Vк
Z к *Vк
3. Мақаланың эксперименталды бөлімінде кептірудің дəстүрлі əдістері ұсынылған
АЖЖ – өңдеу əдісімен салыстыру жүргізілді. Эксперимент көрсеткендей, АЖЖ-конвективті
кептірумен салыстырғанда өңдеу неғұрлым тиімді əдіс болып табылады. Ол тек сыртқы
ылғалды ғана емес, сондай-ақ абсорбирленген ылғалды жою есебінен отынды дайындау
тиімділігін арттыруға, сондай-ақ отындағы минералды қоспаларды жоюға мүмкіндік береді.
АЖЖ-өңдеуді пайдалану балласты төмендету есебінен отынның төменгі жану жылуының
жоғарылауына алып келеді.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО МОМЕНТА ПРЯМОЛОПАСТНОГО
ВЕТРОАГРЕГАТА
Бердибеков Д.Н.
Казахский национальный университет имени аль - Фараби
Научный руководитель: Манатбаев Р.К.
Целью работы было повышение эффективности выработки электроэнергии за счет
определения вращательного момента, создаваемой лопастями ротора.
Для достижения цели была поставлена следующая задача:
- определить полный вращательный момент, развиваемый подъемной силой
двухлопастной ветротурбины Дарье.
Объектом исследования была выбрана установку Дарье с прямыми рабочими
крыльями.
Основным техническим параметром, определяющим экономический успех
ветротурбинной системы, является ее годовая выработка энергии, которая, в свою очередь,
определяется такими параметрами, как средняя скорость ветра, статистическое
распределение скорости ветра, распределение возникающих направлений ветра,
интенсивности турбулентности и вращательного момента ВЭУ.
В данной работе приведены результаты определения вращательного момента
прямолопастного ветроагрегата. В результате определения вращательного момента
двухлопастной турбины Дарье выяснилось, что, развиваемый подъемной силой
вращательный момент на порядок выше силы сопротивления воздушной среды движению
лопастей. Вращательный момент увеличивается с увеличением силы ветра, в то время как
скорость вращения остается неизменной. В итоге генерируется дополнительная
механическая мощность. Однако это также означает, что генератор может производить
больше электроэнергии. Доказано, что нет генерации энергии без вращения, следовательно,
нет мощности без угловой скорости и вращательного момента. Вращательный момент,
создаваемый лопастями ротора, всегда должен быть очень высоким для создания
достаточной электрической мощности.
Полный вращательный момент двухлопастной ветротурбины Дарье за один оборот от 0
до 2 равен
M турб 

2
2
2
2
r L U 2 

1 2
M l d  0 в
3.42  sin 2  d  0.014  2  d  0.028  cos d  0.014  cos 2  d 


 0

2 
0
0
0
0


Итак, в окончательной форме получим

M турб  r0 L в

U 2
(3.406  0.028 2 ).
2

(1)

Отсюда видно, что развиваемый подъемной силой вращательный момент на порядок
выше силы сопротивления воздушной среды движению лопастей.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО (АРМ)
МЕСТА
Бритых С.С.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Коваленко А.Н.
Основные
манёвренные
возможности
АЭС
определяются
манёвренными
возможностями реакторной установки. Понижение мощности реактора ниже номинальной
повышает риски попадания в т.н. «йодную яму». Дело в том, что в процессе ядерного
распада урана образуются осколки деления, которые в свою очередь нестабильны и имеют
короткий жизненный цикл. После распада одного из осколков деления ( 135Te) образуется
короткоживущий изотоп йода (135I), который имеет период полураспада 6-7 часов. В
результате β-распада 135I превращается в изотоп ксенона 135Xe, который имеет период
полураспада чуть больше 9 часов, и который в свою очередь очень хорошо поглощает
нейтроны, участвующие в цепной реакции деления ядер урана. Это приводит к
«отравлению» активной зоны и снижению реактивной мощности реактора. Данный процесс
делает невозможным возврат к работе в номинальной мощности в течение достаточно
продолжительного времени (порядка 1-2 суток), пока не произойдёт практически полный
распад изотопов ксенона. Ксеноновое отравление повлияло на стабильность работы реактора
на Чернобыльной АЭС, что и стало одним из факторов развития чернобыльской катастрофы.
Системы
аккумулирования
позволяют
запасать
энергию
(электрическую или тепловую) в
периоды
снижения
потребления
электроэнергии, для отдачи запасов
во времена повышенного спроса. На
рисунке показан расчётный вариант
диспетчерского графика нагрузки в
течение
суток,
относительно
номинальной
электрической
мощности
электростанции,
основанного на показателях одной из
семи объединённых энергетических
систем, а именно ОЭС Северо-Запад, входящей в состав «Единой энергетической системы
России».
Наиболее конкурентоспособным по экономическим параметрам и потенциальным
способам развития вариантом на сегодняшний день является работа АЭС вместе с т.н. САТЭ
(система аккумулирования тепловой энергии), которая позволяет с помощью
теплообменников передавать тепловую энергию от пара к теплоносителю, который хранится
в специальном резервуаре.
Использованная литература:
[1]Трухния А.Д.Основы современной энергетики. — М.: Издательский дом МЭИ, 2008.
— Т. 1. — 472 с.
[2]Беркович В.М., Горохов В.Ф., Татарников В.П. О возможности регулирования
мощности энергосистемы с помощью атомных электростанций // Теплоэнергетика. 1974. №
6. С. 16—19.
[3]Аминов Р.З., Хрусталев В.А., Духовенский А.С., Осадчий А.И. АЭС с ВВЭР:
Режимы, характеристики, эффективность. – М. Энергоатомиздат, 1990. - 264 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
МЕТОДОМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
Воробьёва О.Д.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель:PhD, Березовская И.Э.
Исследование задач конвективного тепломассопереноса в турбулентных течениях при
наличии химических реакций является актуальной задачей теплофизики и
теплоэнергетики.Такие течения играют важную роль во многих технических устройствах,
такие как: котлы теплоэлектростанций, двигатели внутреннего сгорания и летательных
аппаратов и широко распространены в природе [1-4].
Знание закономерностей таких течений является важным при построении теории
физики горения, при создании новых физико-химических технологий, а также при решении
проблем теплоэнергетики и экологии. Ведь, как известно, за последние десятилетия остро
стоит вопрос по органическим энергетическим ресурсам и влияние их продуктов сгорания на
атмосферу. И этот вопрос касается не только Казахстана, но и других стран, чья
промышленность построена на традиционных источниках энергии.
В связи с такой обстановкой, необходимо искать новые методы исследования сложных
процессов горения, что является непростой задачей. Тепломассоперенос при наличии
физико-химических превращений это взаимодействие турбулентных движений и химических
процессов. Основным инструментом теоретического исследования нелинейных процессов
тепломассопереноса в движущихся средах с учетом разнообразных физических явлений
(таких, как турбулентность, горение, многофазность, внешние силы и др.) является
математическое моделирование и вычислительный эксперимент. Компьютерное
моделирование в значительной степени заменяет дорогостоящие и трудоемкие
экспериментальные исследованиях. Таким образомданный метод становится удобным и
экономичным методом глубокого детального анализапроцессов, происходящих в камерах
сгорания [2].
Опираясь на литературные данные [2-4], анализ результатов численных экспериментов
попроцессам тепломассопереноса при физико-химических реакциях, был описан механизм
построения и исследования математической модели различными программными
комплексами, их теоретические и методические основы моделирования горения в камерах
сгорания.
Использованная литература:
[1]Михайлов А.Г., Новикова Э.Э., Слободина Е.Н., Теребилов С.В.Численное
моделирование процесса тепломассопереноса при турбулентном горении газового топлива в
топочном объеме, Омский научный вестник №2, 2016. С. 66-68
[2]А.С. Аскарова, С.А.Болегенова, В.Ю Максимов Численное моделирование
тепломассопереноса при наличии физико-химических процессов. Проблемы современной
науки №7-3, (Ставрополь), 2013. С.11-18
[3]И.Г. Гудич и др. Численное моделирование высокоскоростной камеры сгорания с
использованием пакета OpenFOAM // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша, 2016. №10. 32 с.
doi:10.20948/prepr-2016-10.
[4]С.В. Лукачёв, В.В. Бирюк, А.А. ГоршкалёвИспользование AnsysFluent для
исследования газодинамических и тепловых процессов в малоразмерном двухтактном ДВС,
Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. № 12, 2014. С. 128–136.
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ҚОС ҚАБАТТЫ СПИНДІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІН
ЗЕРТТЕУ
Данабеков Б.Ш.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., Даңлыбаева А.К.
Физика мен математикада спиндік жүйелер немесе Ландау – Лифшиц теңдеулері (ЛЛТ)
маңызды орын алады. Физикада олар магнетизмнің классикалық теориясының негізі болып
саналады жəне магнетиктерде сызықты емес құбылыстарды зерттеуде қолданылады [1].
Осы мақсатта бұл жұмыста қос қабатты спиндік жүйелердің интегралданатын сызықты
емес моделдерін тұрғызу болып табылады, яғни сызықты емес спиндік жүйелердің
модельдерін дамыту жəне жалпылау теориясын тұрғызуда маңызды шешімге арналады.
Қазіргі кезде көпөлшемді толық интегралданатын сызықтық емес теңдеулерді алу жəне
аналитикалық зерттеуде маңызды жəне өзекті бағыттар болып саналады [2]. Зерттеу
жұмысында макроскопиялық магниттік жүйелердің кеңістіктік біртексіздігін жəне уақыт
бойынша дамуын сипаттайтын қос қабатты спиндік жүйелер қарастырылған жəне ұсынылған
жаңа сызықты емес модельдердің интегралданатындығы зерттеледі.


( S x(1) 2 ) xx  3S x(2)2  (1)
S t(1)   6 S x(1) 2 
Sx ,


(1) 2
Sx



( S x( 2)2 ) xx  (2)
( 2) 
(1) 2
St  6 S x 
S .

 x
( 2) 2
S
x


Зерттеліп отырған спиндік жүйелердің солитондар теориясындағы
теңдеулерімен, дифференциалдық геометриядан белгілі апробацияланған
аналитикалық зерттеу бірден-бір нəтиже беретінін атап өту қажет. Осы əдісті
жүйелердің интегралданатынын зерттеу үшін ұсынуға болады жəне де осы əдіс
спиндік жүйелердің геометриялық эквиваленттері келтірілген.

ut  u xxx  6uu x  6 x ,

(1)

белгілі
əдіспен
спиндік
арқылы

(2)

 t   xxx  6u x  6u x .

Бұл өрнек екікомпонентті белгілі Кортевега де-Фриза теңдеуі. (1) жəне (2) теңдеулердің
бір біріне геометриялық мағынада эквивалентті немесе L-эквивалентті екендігі дəлелденді.
Алынған екікомпонентті теңдеу интегралданатын жүйе болып табылады. Яғни оның
классикалық-периодты шешімі бар екендігі белгілі.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Dimakis A., Muller-Hoissen F. Bicomplex formulationandMoyaldeformation of (2+l)dimensional Fordy-Kulishsystems // JournalPhysica A: Mathematical and General. - 2001. - Vol.34,
M2. - P. 2571-2581.
[2] Chou K., Qu C. Geometric motions of surfacesand 2+1-dimensional integrable equations
// Journal of the Physical Society of Japan. - 2011. - Vol.71, JVM. - P.1039-1043.
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NUMERICAL MODELING OF THE JOINT TRANSFER OF MOISTURE AND HEAT IN
THE SOIL
Dautbek A. N.
Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Physics and Technology
Research supervisor: Fedorenko O. V., candidate of physical and mathematical science
The issues of transfer of heat-moisture in soils are fundamental for solving many problems of
hydrology, agro physics, glaciology, ecology, construction physics and other fields of science. The
complex interaction of heat fluxes in soil and ground causes the flow of infiltration, migration and
frost heaving, evaporation and transpiration, metamorphism and snow melting.
Water and heat regimes of soils in winter and spring periods largely determine the
characteristics of the spring flood. The development of methods for forecasting this rather
dangerous phenomenon of nature is not conceivable without in-depth studies of the processes of
snow melting and absorption of melt water by river basins. Heat-moisture transfer processes
determine rain runoff and evaporation. These components are the main ones in the structure of the
water balance of large and small territories and are closely related to water management and the
problems of hydrological calculations.
The questions of the thermal and water regime of the root zone of the soil, evaporation and
transpiration processes are of great importance for agriculture. These processes determine the
conditions of overwintering and growth of agricultural crops. The role of migration and infiltration
of moisture in the formation of productive moisture reserves in agricultural fields is great.
Methods for calculating the winter redistribution of heat and moisture are widely used in the
construction of roads and aerodromes, the construction of foundations and foundations in the laying
of oil and gas pipelines. Nowadays, when the large-scale development of natural resources is under
way, work on improving existing and creating new methods for calculating the characteristics of
frost heave, the interaction of frozen soils with solutions of salts, is becoming increasingly
important. The solution of this problem will allow to cope more successfully with the negative
consequences of cryogenic phenomena in soils.
To solve all these important national economic problems, reliable methods of calculating the
water and thermal regime of soil and ground are taken into account, paying attention to the
dynamics of natural processes during the year and the effect of anthropogenic factors.
Physical modeling of the processes of migration and infiltration of moisture, as well as frost
heaving in freezing and thawing soils is the most important stage in solving problems related to the
calculation of the thermal and water regime of soils in the winter and spring periods. Only at this
stage of the research, it is possible to obtain detailed information on the dynamics of the profiles of
temperature, humidity and density of soils and soils during freezing, thawing and infiltration. In the
future, the obtained results can be used to clarify a mechanism of moisture migration, assess the
macroscopic patterns of water behavior in soils, depending on various factors, and also provide a
basis for comparing the results of physical and mathematical modeling.
Study of heat and moisture transfer processes in the soil is basic problem in hydrology, agro
physics, glaciology, ecology, construction physics. Solving this equation and giving an exact
calculation will help many spheres of science, that’s why, the solving of heat and moisture problem
of the soil has not only a fundamental scientific, but also important practical significance.
References
[1]Fedosov S.V., Ibragimos A.M., Gushchin A.V., Effect of heat and humidity processing
mode of concrete enclosing constructions and products on their strength, Construction Materials, 9,
7-8 (2006)
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ГИДРОДИНАМИКА БОЙЫНША ТƏЖІРИБЕЛІК МАҒҰЛМАТТАР АНАЛИЗІ ЖƏНЕ
КРИТЕРИАЛДЫҚ ФОРМУЛАЛАРДЫ АЛУ
Досанова А.Р., Төлен Ж.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., доцент М.С. Исатаев
Бұл жұмыста құбырдағы негізгі ағыстардың ламинарлыдан бастап дамыған
турбуленттіге дейінгі режімдер қамтылады. Таза сұйықтықпен жасалған эксперименттер
құбырдың гидравликалық тұрғыда тегіс жəне ламинарлы режімде кедергі λ0=
формуласына, ал турбулентті режімде Блазиус формуласына (1-сурет) жауап береді: λ =
.
. . Жасалған зерттеулердің негізгі нəтижелері 1 кестеде жəне қосымшада көрсетілген
санына жəне гидравликалық кедергі концентрацияға тəуелділігінің бірінші нəтижелері
көрсетілген.
Ұсынылған графиктен көрінетіндей, қатты фазаның болуы гидравликалық кедергі
мөлшеріне үлкен əсер етеді. Əрине, қатты фаза əсері ағынның режіміне байланысты болады.
Ол көпшілік жағдайда Re санында болуы мүмкін жəне ламинарлы режімге көбірек қатысты
болып келеді. Ол турбулентті режімде мүмкін бола қоймайды. Байқалатындай, қатты
фазаның болуы ламинарлы жəне турбулентті режімдердің шекарасын анықтайтын Re
критикалық сандарына əсер етуі керек.

Сурет 1. Дөңгелек құбырдың кедергісінің Re санынан тəуелділігі(құбыр диаметрі 22мм)
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Исатаев С.И., Кусаинов М.К., Естекбаев М., Татенов А., Теплообмен двухфазной
среды в круглой вертикальной трубе. Сб. «Прикладная и теоретическая физика». -Алма-Ата,
1998, вып. 4.
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КҮН ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН АРТТЫРУ
МАҚСАТЫНДА ПАРАБОЛИКАЛЫҚ РЕФЛЕКТОРДЫ ЗЕРТТЕУ
Досанқұл Н.
əл-Фараби ат. ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., аға оқытушы Досжанов О.М.
Соңғы уақытқа дейін гелиоэнергетикалық қондырғылар күн энергиясының
фотоэлектрлік кремний түрлендіргіштері негізінде құрылды. Алайда, əлемнің əртүрлі
елдерінде жүргізілген зерттеулер басқа физикалық принциптерге негізделген, оның ішінде
жоғары температуралық процестер негізінде гелиоэнергетикалық қондырғыларды құрудың
тиімділігін көрсетті.
Тиімді бағыттардың бірі - түрлі типтегі күн сəулесінің фокалды жазықтықта жоғары
тығыздығымен параболитикалық рефлекторларын жасау жəне термодинамикалық, сонымен
қатар, термохимиялық жоғары температуралы түрлендіргіштерді əзірлеу [1-2]. Жер үсті
қондырғыларынан басқа, күн энергиясын жерге беру үшін ғарыш рефлекторларын құру
қарастырылуда.
Осы жұмыстың мақсаты-күн қондырғысының параболалық рефлекторы бар
энергетикалық сипаттамаларын арттыру жолдарын анықтау, сондай-ақ осы қондырғыларды
құру кезінде туындайтын бірқатар өзекті міндеттерді шешу, оның ішінде: параболалық
рефлекторлар, фацеттік аппроксимация параметрлерін есептеу негіздемесі, рефлектордың
құрамдас айналары үшін оптикалық элементтердің бетінің нысанын зерттеу жəне бақылау
əдістерін əзірлеу.
Жаңғырту бағыттарының бірі ретінде екінші рефлекторды пайдалану мүмкіндігі
қарастырылды. Ағынның тығыздығын жəне шоғырланған сəуленің сапасын арттыру үшін
(қабылдағыш жазықтығында сəулелену ағынын бөлудің біркелкілігі) жетекші əлемдік
зерттеу орталықтарының көптеген күн қондырғыларында əртүрлі конструкциялардың
қайталама рефлекторлары қолданылады. Екінші рефлектор əдетте оптикалық ось бойымен
созылатын аксиальды-симметриялық тегіс тарылатын рефлектор түрінде, конустық,
параболикалық немесе одан да күрделі шағылыстырғыш түрінде орындалған; оның беті жəне
қондырғының фокальды жазықтығынан тыс орналасқан.
Сурет 1. Екінші рефлектордың
схемасы:
1-құлайтын сəуле; 2-шағылыстыратын
параболикалық бет; 3-нысан

Екінші рефлектордың сұлбасы 1-суретте көрсетілген. Негізгі рефлектордан көрсетілген
сəуле екінші рефлектордың параболикалық бетіне түседі, бір немесе бірнеше шағылыстардан
кейін cəуле нысанаға түседі (түрлендіргіштің кіріс терезесі).
Осылайша, күн қондырғыларын құру күрделі жəне кешенді міндет болып табылады ғылым мен техниканың түрлі бағыттарының түйіскен жерінде көрсетіледі.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Geyer M., Milow O., Richter С. Plataforma Solar de Almeria.Annual Technical Report,
1997.
[2] Ашурлы М.З. Космический зеркальный отражатель для использованиясолнечной
энергии// Материалы международной конференции«Прикладная оптика - 98», 16-18 декабря
1998 г. г. СПб
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰҒЫН ҮЙ АУДАНЫ ҮШІН ЖЫЛЫТУ ҚАЗАНДЫҒЫН
ЖОБАЛАУ
Дүйсен А.Б.
Əл – Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы
Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Бекалай Н.Қ.
Қазіргі күрделі дағдарыс уақытында жаңа өнеркəсіп объектілерінің құрылысы үлкен
қиындықтар тудыруда. Бірақ кез-келген уақытта , кез-келген экономикалық жағдайда
өнеркəсіптің кейбір салаларынсыз халық шаруашылығының қалыпты жұмыс істеуі ,
халықтың қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайларын қамтамасыз ету мүмкін емес.
Осындай салаларға халықтың тұрмыста да, өндірісте де өмір сүруінің қолайлы жағдайларын
қамтамасыз ететін энергетика жатады.
Жылуды тұтыну артқан кездегі жылумен жабдықтау көздерінің жетіспеушілігі осы
диссертациялық жұмыстың өзектілігі болып табылады.
Диссертациялық жұмысты
орындау кезінде келесі жұмыстар атқарылды: жылу тұтынушыларының санын анықтау,
жылудың жылдық шығынының кестесін құру [1], жылуға, желдетуге жəне ыстық сумен
жабдықтауға жұмсалатын жылу шығындарын, жылудың жылдық шығындарын анықтау,
қазандықтың негізгі жəне қосалқы жабдықтарын жəне жылумен жабдықтау жүйесін таңдау,
жылумен жабдықтау жүйесінің техникалық-экономикалық есебін жүргізу [2],
автоматтандыру жүйесінің жабдықтарын таңдау. Соңғы зерттеулер жылу энергиясын жалпы
тұтыну ірі жылыту қазандықтарының елеулі үлесін сақтаудың экономикалық орындылығын
көрсетті.
Принципиалды жылу схемасы - негізгі технологиялық процестің энергиясын
түрлендіреді жəне қондырғыдағы жұмыс сұйықтығының жылуын сипаттайды. Бұл
қондырғыда оның қозғалыс реттілігіне сəйкес, жұмыс денесінің желілермен біріктірілген
негізгі жəне қосалқы жабдықтың шартты графикалық бейнесі қарастырылады.
Қазандықтың жылулық сұлбасын есептеудің негізгі мақсаттары келесіден тұрады:
- қосалқы жабдықты іріктеу жəне құбырлар мен клапандардың диаметрлерін анықтау
үшін қажетті барлық жылу жəне массалық ағындарды анықтау;
- кейінгі техникалық жəне экономикалық есептеулер үшін базалық деректерді анықтау
(жылудың жыл сайынғы шығыны, отынды жыл сайынғы тұтыну жəне т.б.).
Жылу сұлбасын есептеу - қазандық қондырғысының жұмыс режимі кезінде жылу
өндіруін анықтауға мүмкіндік береді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Махов Л.М. Отопление. – М.: Издательство МЭИ, 2014. – 162 б.
[2] Палей Е.Л. Нормативные требования и практические рекомендации при
проектировании котельных. – Санкт-Перетбург – Питер, 2014. – 87 б.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ СТРУИ
Есімова Л., Бисембаев Б., Бажиков Т.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Исатаев М.С.
При изучении неизотермических трехмерных струй возникли трудности получения
равномерного профиля температуры в выходном сечении струи. Они были преодолены
путем реконструкции сменных сопел, применяемых для изучения динамических
характеристик. В их входном сечении были вмонтированы никелевые мелкоячеистые сетки,
нагреваемые током.
На рисунке 1 приведен пример распределения температуры вдоль оси
неизотермической струи для   2,66 и 11. Нетрудно заметить, что кривая распределения
температуры в переходном участке содержит пологий участок, по месту расположения
совпадающий с подобным участком на скоростном распределении. Это означает
существование процессов, задерживающих темп снижения температуры верх по потоку.
С целью установления закономерности влияния числа Reна ход затухания осевой
скорости были проведены экспериментальные исследования при варьировании параметра Re.
Измерения были проведены при скоростях истечения из сопла U 0  6,03; 20 и 40 м/с, что
соответствовали числам Рейнольдса Re  0,97  10 4 ;3, 25  10 4 и 6,5  10 4 рассчитанных по
эффективному диаметру. Результаты этих опытов также показаны на рисунке 1.

Прерывистая линия - λ = 2,66: U0=15 м/с; Т0= 324,6 К(ΔТ0= 24,8К)
Сплошная линия - λ = 11: U0=15 м/с; Т0= 326К(ΔТ0= 25,3К)
Рис. 1. Распределение скорости и избыточной температуры по оси трехмерной
струи при различных значениях параметра удлинение
Как видно из рисунка число Re в основном влияет на закономерности изменения
скорости на переходном участке, причем с увеличением ее происходит постепенное
выпрямление формы кривой, которая соответствует к области течения, в которой темп
убывания скорости ранее замедлялся. Это хорошо иллюстрируется на рисунке. Можно
заметить также, что при росте значения Re, начало области, в которой темп убывания
скорости пропорционален величине x-1, постепенно смещается дальше от сопла.
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ƏР ТҮРЛІ ГАЗДАР КРИОМАТРИЦАЛАРЫНДАҒЫ СУДЫҢ ЖƏНЕ АУЫР
СУДЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛІ
Жуман Гауһар
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.
Ғылыми жетекшісі: Алдияров А.У.
Сутекті байланыстармен бірігетін «Су кластерлері» бұлттар мен мұздардың
қалыптасуларында, ерітінділер химиясында жəне көптеген биохимиялық процестерді
түсінудегі маңыздылығына байланысты көптеген тəжірибелік жəне теориялық зерттеулердің
объектілері болып келеді [1]. Осыған байланысты біз су молекулаларының ассоциаттарының
пайда болуын теориялық зерттеу үшін компьютерлік модельдеу əдісін қолдануды
талқылаймыз. Бұл молекулааралық сутекті байланыстар мен кристалдық құрылымдарды
түсіну үшін өте маңызды. Сутекті байланыс ковалентті байланыстар сияқты күшті
болмағанымен, молекулалық қозғалысқа үлкен үлес қосады. Осы зерттеу жұмысында біз су
молекулаларының араларындағы сутекті байланыстардың құрылымдық-фазалық күйлердің
пайда болу процесстеріне əсері жөнінде мəліметтер алдық.
Жұмыстың мақсаты компьютерлік модельдеу нəтижелерінің негізінде ауыр су
буларымен жəне Ar мен N2 газдарынан түзілген кластерлік жүйелердің термодинамикалық
жəне құрылымдық сипаттамаларын алу. Осы жүйелер үшін инфрақызыл жұтылу жолақтары
есептелінеді, сондай ақ кластерлердегі молекулалардың қозғалысы зерттелінеді.
Жүргізілген зерттеудің эксперименталды процестері мен нəтижелері зерттеу
жұмысында қарастырылады. Жұмыстың жеке тарауларында модельдеуді жүргізу үшін
пайдаланылған есептеу моделі мен əдістері түсіндіріледі. Нəтижелер модельдеу барысында
есептелінген спектрлердің негізінде талқылынады жəне интерпретацияланады.

Сурет 1. 1200–4400 см– 1 жиілік интервалындағы азот криоматриуасындағы изотопты су
қоспасының ИҚ-спектрлері
Азот криоконденсаттарындағы ауыр судың сипаттық жұтылу жолақтарының көптеп
туындауы жəне 1 суретте бақыланатын марицадағы су қоспасының концентрациясының
төмендеуімен спектрлердің көп мөлшерде туындауы криоконденсаттар да өлшемдері əр
түрлі полиагргеттардың пайда болуына негізделеді.
Пайдаланылған əдебиеттер:
[1] А. Дробышев, А. Алдияров, К. Катпаева, Е. Коршиков, В. Курносов, А.О.
Шинбаева, ФНТ 40, 1281 (2014) [Low Temp. Phys. 40, 1002 (2014)].
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПО
ПОВЕРХНОСТИ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА
Идрисова М., Бөкіл Ж., Жұрымбай Ұ.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Исатаев М.С.
Распределение скорости по периметру круглого цилиндра было получено различными
методам. Значения скорости, измеренные термоанемометрами при расположении нити
насадка на расстоянии 0,3 мм от поверхности цилиндра. Следует считать, что значения
скорости представлены по абсолютной величине, так как термоанемометр не позволяет
определить направление потока. Поэтому необходимо учесть, что в области после точки
срыва пограничного слоя скорости отрицательны из-за обратно направленных токов
жидкости по отношению к направлению внешнего потока (что подтверждается результатам
измерения с помощью трубки Пито). Можно заметить смещение точки отрыва пограничного
слоя вниз по течению с ростом степени загромождения (рисунок 1).
С целью более глубокого изучения изменения скорости вблизи поверхности тела были
поставлены опыты с Т-образной трубкой Пито. На рисунках 1-а и 1-б приведено
распределение скоростей по сечениям пограничного слоя на поверхности цилиндра.
Минимальное расстояние между поверхностью тела и центром трубки составляет 0,5 мм, так
как внешний диаметр трубки 1 мм, а внутренний 0,3 мм. Поэтому измерения производились
по существу по внешней части пограничного слоя. Измерения проведены при
загромождениях q=0,385 и 0,629 при скорости U∞=20м/с. На рисунке указана линия нулевой
скорости (U=0). Как видно из рисунков распределение скорости в сечениях до отрыва
пограничного слоя более равномерное. С наступлением отрыва вблизи поверхности тела
появляются частицы жидкости, движущиеся в обратном направлении по отношению к
внешнему потоку.

Рис. 1. Распределение средней скорости по поверхности цилиндра измеренное Т –
образной трубкой Пито: а) q =0,385; б) q =0,629
Необходимо подчеркнуть, что касательная к поверхности цилиндра скорость обратных
токов жидкости при малых загромождениях (q<0,5) больше, чем при значительных
загромождениях (q>0,5). На рисунке 1 приведены такие значения скорости, подсчитанные по
распределению давления для передней половины цилиндра. Как видно оба метода дают
одинаковые значения скорости на передней половине цилиндра вне пограничного слоя.
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АУДАНДЫҚ ҚАЗАНДЫҚТЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІН БАСҚАРУ
ƏДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
Калымова Д. Б.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Бекалай Н. Қ.
Өндірістік кəсіпорындар мен тұрғын үй секторы технологиялық қажеттіліктерге,
желдету, жылыту жəне ыстық сумен қамтамасыз ету үшін үлкен көлемде жылуды
пайдаланады. Аудандық жылыту қазандығының аудандық жылу көзі бу немесе ыстық су
қазандығын орнату болып табылады. Қазіргі заманғы техникалық саясат тұтынушыларды
орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етуді ұйымдастыруға бағытталған.
Дипломдық жобаның мақсаты - Алматы қаласында орналасқан жылу қазандығын
зерттеу жəне оның технологиялық процестерінің басқару əдістерін жетілдіру.
Дипломдық жобаны жүзеге асыру кезінде жылу тұтынушыларының саны анықталды,
жылу тұтынуды жоспарлау, жылыту, желдету жəне ыстық сумен қамтамасыз ету үшін
жылуды тұтынуды анықтау, жылуды жыл сайын тұтыну, қазандықтың жəне жылумен
жабдықтау жүйесінің негізгі жəне қосалқы жабдықтары таңдалды, техникалықэкономикалық негіздемені жүргізу жылыту жүйелерін, жабдықтарды автоматтандыру
жүйелерін таңдау жұмыстары жүргізілді. Дипломдық жоба тақырыбының өзектілігі жылуды
тұтыну жағдайында жылу көздерінің аздығы болып табылады.
Жобаланатын қазандық Алматы қаласының «Орбита» шағын аумағында орналасқан.
Жылу тасмалдаушы – қыздырылған су. 150 – 700С температурасына дейін қыздырылған
суды дайындау үшін желілік қондырғы орнату, ал 650С температурасына дейін
қыздырылған суды дайындау үшін жергілікті қондырғы қарастырылған. Қазандықта əр
қайсысы 100 Гкал өнімділік бірлігі бар екі КВ-ГМ-116,3-150 су қыздыратын қазан
агрегаттары орналасқан, олардың бірлескен өнімділігі 200 Гкал құрайды.
Жаңа қазандықтарда қазанның су жылыту агрегаттарымен бірге ВД-түріндегі
вакумдық деаэраторларды орналастыру қарастырылған. Қондырғыға өнімділігі, 800 т/сағ,
қысымы 0,03 МПа, деаэратор күбісінің көлемі 120 м3, бу шығаратын салқындатқыштың
сыртқы бетінің ауданы 8 м2ДВ-800м деаэраторы таңдалған.
Қазандықтың басқару тақтасы ретінде MZTA түрі қалқаны таңдалды, бұл қалқан əр
қорғанышқа бекітілген зауыттық нұсқауларға сəйкес реттеуіштермен, құралдармен жəне
электр жабдықпен жабдықталған.Зерттеулер жəне есептеулер нəтижесі бойынша,
қондырғыларды барлық жағынан қарастырып, метрологиялық қамсыздандырылған
автономдық қазандықтар тиімді екенін жəне тұтынушыларды үздіксіз жылу энергиясымен
қамтамасыз етілетіні негізделді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]Краснов В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебное
пособие/Краснов В. И. – М.: НИЦ2 ИНФРА-М, 2015. – 334 c.
[2]Варфоломеев Ю. М. отопление и тепловые сети: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я.
Кокорин – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.-480 c.
[3]Овичников Ю. В. Основы теплотехники : учебник / Ю.В. Овчинников, Ю. И.
Шаров, C.Л. Елистратов; Новосиб. гос.техн.ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – 514
с.
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ПТ-80 БУ ТУРБИНАЛЫ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ДЕАЭРАТОРЫН ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ
ҚАЙТА ҚҰРУ
Килыбаев М.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, жылуфизикасы жəне техникалық физика кафедрасы
Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Жуманов М.А.
Деаэраторлар - термиялық деаэрация арқылы агрессивті газдарды судан тазартуға
арналған құрылғылар. Жылу деаэраторларында ерітілген газдарды судан шығару
турбиналардан немесе қазандардан алынған будың қызуының қайнау температурасына дейін
қыздыру арқылы жүзеге асырылады. Араластыру деаэраторында деаэраланған су бумен
тікелей байланыста болады. Жылыту үдерісімен бір мезгілде оны газсыздандыру үрдісі
жүреді. Деаэрациаланатын су деаэратордың жоғарғы бөлігіне енеді жəне күш əрекетімен
төменге қарай кетеді, деаэратордың төменгі бөлігіне жеткізілетін қыздыру буының ағынына
жіберіледі.
Жоғарғы қысымды деаэраторлар станцияның жылу тізбегінде бірқатар функцияларды
орындайды: олардың негізгі суларын деаэрациялаудан басқа, олар қалпына келтірілетін су
жылыту жүйесінде жылыту кезеңі болып табылады, конденсат жəне жем сорғылары
арасындағы сақтау жəне буферлік сыйымдылық тұрақты қысымы жəне температура, сондайақ жоғары ықтимал дренаждың схемасына кіру орны. Алайда, деаэраторлардың негізгі
функциясы ағын суларынан коррозиялық газдарды жою болып табылады. Мұндағы газдар
оттегі (О2) жəне көмірқышқыл газы (СО2) болып табылады.
Деаэраторда сұйықтық пен бу-газ қоспасы екі фаза арасында масса алмасу процесі
жүреді. Концентрацияның кинетикалық теңдеуі Сг,сұйық газда оның ерітілген тепе-теңдік
концентрация Срг, Генридің заңы бойынша мынандай түрде болады:
(1)
мұндағы, τ – уақыт, f – беттің меншікті бөліну фазасы, k – жылдамдық коэффициенті.
Термиялық деаэраторларда диффузиялық десорбция қағидаты негізінде сұйықтық
қайнағанға дейін қызады, сонымен қатар газдардың еруі нольге жақын болады, пайда
болатын бу азаяды (Срг), ал диффузия (k) коэффициенті жоғарылайды.
Термиялық деаэраторлар қысым бойынша мынандай түрлерге жіктеледі:
Тип
Вакуумдық
Атмосфералық
Жоғарғы қысым

Қысым, МПа
0,0075 - 0,05
0,12
0,6 – 0,7
0,8 – 1,2

Температура,ºС
40 - 99
102 - 107
158 - 167
170 - 188

Атмосфералық деаэраторлардан атмосферадағы жоғары қысымның аздығы əсерінен
бумен жойылады. Вакуум деаэраторы қазандықта бу болмаған жағдайда жұмыс істей алады,
бірақ олар будың соратын арнайы құрылғысына қажет. үлкен қабырғалық қалыңдығына ие,
бірақ жылу электр станцияларының схемасында оларды пайдалану металға қарқынды
жоғары қысымды жылытқыш санын азайтуға жəне буландырғышты конденсатордың бу
реактивті қозғалтқыштары үшін арзан жұмыс ортасы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Рихтер Л. А., Елизаров Д. П., Лавыгин В. М. Глава третья. Деаэраторы //
Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. — М.: Энергоатомиздат, 1987. —
216 с.
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PECULIARITIES OF DIFFUSION MIXING OF A BINARY MIXTURE SOLUBLE IN THE
THIRD BALLAST GAS
Khuandyk A., Tuken M.
al-Farabi Kazakh National University
Scientific advisers: senior lecturer V. Mukamedenkyzy
The study of multicomponent diffusion in gas systems showed that under certain isobaricisothermal conditions, a violation of mechanical equilibrium is observed. Such a violation leads to
the emergence of convective flows of mixing gases in the diffusion channel of the closed device.
The imposition of convective flow on the real molecular transfer leads to diffusion instability of the
mixing process [1, 2].
Analyzing the Stefan-Maxwell equations for equimolar diffusion in a three-component gas
system, Toor [3] determined the conditions under which some effects are observed in the process of
diffusion of a gaseous medium. To calculate the density distribution in the diffusion channel, we
use the approach used in [4]. Following [4] it can be stated that stable stationary three-component
diffusion though a vertical channel under the conditions specified earlier is described by the
following system of equations:
p  const ,
T  const ,
3

 c  1;
i

i 1

3

n

 c u  0,
i

i

i 1

(1)

div ( n  ci  u i )  0, i  1, 2;


ji

ci  c j
Dij

 (u i  u j )   grad (ci ), i  1, 2; j  1, 2, 3;

The emergence of an unstable regime is associated with the non-monotonic distribution of the
density of the mixture along the length of the length of the diffusion channel. Thus, the analysis of
the conditions under which a change in the sing of the density gradient occurs is relevant, since this
is one of the primary causes of the occurrence of instability in a gas system.
A general analysis of the equations shows that the exponential terms contained in the
coordinates in them lead to a substantially non-linear distribution of concentrations associated with
the manifestation of one of the effects of the Tour, in particular, inverse diffusion. From the analysis
it follows that the inversion of the density gradient and, therefore, unstable diffusion occur only at a
certain content of the ballast gas in the system.
In conclusion, it can be stated that in systems in which two main diffusion gases are diluted
with a third ballast gas, an inversion of the density gradient is possible, which is one of the main
causes of unstable diffusion.
References:
1. Dil’man V.V., Lipatov D.A., Lotkhov V.A., Kaminskii V.A. Instability in unsteady-state
evaporation of binary solutions into an inert gas // Theor. Found. Chem. Eng. – 2005. – Vol. 39. No.
6. – P. 566-572.
2. Zhavrin Yu.I., Kosov V.N., Fedorenko O.V., Akzholova A.A. Some Features of Isothermal
Multicomponent Mass Transfer Under Convective Instability of a Gas Mixture // ТОХТ. – 2016. –
Т. 50. № 2. – P. 177-183.
3. Toor H.L. Diffusion in three-component gas mixture // A.I.Ch.E. Journal. – 1957. – Vol. 3.
No. 2. – P.198-207.
4. Kosov V.N., Moldabekova M.S., Mukamedenkyzy V., Fedorenko O.V., Khuandyk A.
Investigation of the influence of the concentration of ballast gas (propane) on the distribution of the
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ТӨМЕНГІ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДЫ ТЕРМОЭЛЕКТРЛІК ТЕРМОМЕТРМЕН ӨЛШЕУ
ƏДІСІ
Қабдулқақ А.А.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшілер: Алдияров А.У., Жексен Ұ.Ж.
Қазіргі таңда төменгі температуралық өлшеулер энергетикада, электротехникада,
лазерлік техникаларда, электроника сияқты маңызды ғылыми-техникалық бағыттардың бір
бөлігін құрайды. Өндірістік өнеркəсіптерде де төменгі температуралық технологияларды
меңгеру жəне енгізу өте үлкен қарқынмен дамып келеді.
Төмен температураларды зерттеу жəне жете оқу , температураны өлшеудің мəнмағынасын береді. Оның қазіргі жетістіктері теориялық зерттеулерден де орасан көп
жұмысты талап етеді. Криогенді машинаны жасаудың жаңа бағыттарының талаптарына сай
келетін температуралық шкалалар жасау жəне оларды іске асыру жолдары өте қиын процесс.
Қазақстанда жəне əлемнің көптеген елдерінде төменгі температураны өлшеу бойынша өзара
келісілген ғылыми жəне тəжірибелік зерттеулер ұзақ уақыттан бері жүргізіліп келеді.
Олардың негізгі мақсаты – температураларды өлшеудің негізін əрі қарай дамыту, жаңа
түрлерін жасап шығару жəне қазіргі күнде пайдаланып жүрген термометрлердің сапасын
арттыру болып келеді.
Зеебек эффектісіне негізделген тəжірибелік жұмыс 1-суреттегі схема бойынша
орындалды. Тəжірибе барысында негізгі төменгі температураға жеткізу үшін сұйық азот (Tn=
77,4 К) жəне абсолютті нөл температураны сақтап туратын жартылай еріген мұз (0 °С)
кесектері алдынды. ЭҚК есептейтін прибордың көмегімен өлшемдер сараланып, оларды
градиурлеу əдісімен графиктері тұрғызылды.

Сурет 1. Термоқосақтың контурының сызбасы
Зеебек эффектісінің басты мақсаты əртүрі өткізгіштердің тізбекті жүйесіде
температура əсерінен термо-ЭҚК тудыру . Температуралық өзгерістерін екі түрлі
металдардың спайкаларында сақтап тұру болып табылады.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Дробышев А.С., Алдияров А.У. Төменгі температуралық тəжірибелер техникасы Алматы 2015. – 99 б.
[2] Oлeйник Б.H. «Пpибopы и мeтoды тeмпepaтypных измeрeний», Издательство
стандартов, 1997. – 365 с.
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ПУАЗЕЙЛЬ ӨРНЕГІНЕ ТҮЗЕТУ ЕНГІЗУДІ ТƏЖІРИБЕ ЖҮЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ
Қалдыбай Е., Нұрсейітова А., Орынбасарқызы Г.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.
Ғылыми жетекшісі: Бауржан А.Б., оқытушы
Дөңгелек қималы жіңішке цилиндр түтікшедегі тұтқыр сығылмайтын сұйықтықтың
орныққан ағысының заңы Пуазейль заңы деп аталады. Пуазейль заңына сəйкес сұйықтықтың
көлемдік шығыны түтіктің бірлік ұзындығындағы қысым өзгерісіне пропорционал. Бұл заң
ламинарлы ағыс кезінде ғана жəне түтікшенің ұзындығы түтікшедегі ламинарлы ағыс
орнауы үшін қажетті бастапқы бөліктің ұзындығынан артық болатын кезде ғана орындалады.
Яғни бұл заң орындалуы үшін негізінен түтікшенің ұзындығы шексіз деп қарастырылуы
керек. Ал тəжірибеде біздің түтікшенің ұзындығы белгілі бір шектелген мəнде болғандықтан,
біз оған түзету енгіземіз.
Пуазейль ағысының қасиеттері:
-Пуазейль ағысы түтікше радиусы бойынша жылдамдықтың параболалық таралуымен
сипатталады.
-Түтікшенің əрбір көлденең қимасындағы орташа жылдамдық осы қимадағы
максималды жылдамдықтан екі есе төмен.
Пуазейль формуласынан (1) ламинарлы қозғалыс кезінде арын шығыны
жылдамдықтың бірінші дəрежесіне немесе жылдамдық шығынына пропорционал екендігі
белгілі.
∙ ∙
(1)
− = ∙
Пуазейль формуласын əр түрлі мақсатта құбыр желілерінде сұйықтықтар мен газдарды
тасымалдаған кезде қолданады. Мұнай жəне газ құбырларындағы ламинарлы жұмыс режимі
энергетикалық қатынаста ең тиімді өрнек болып табылады. Осылайша, атап айтқанда
ламинарлы режим кезінде үйкеліс коэффициенті құбыр бетінің ішкі бұдырлығына тəуелді
болмайды (тегіс құбырлар).
Пуазейль өрнегіне түзету енгізуді зерттеу үшін 1 суретте келтірілген тұтқыр сұйықтың
құбыр бойымен ағысын қарастырамыз.

Сурет 1. Тұтқыр сұйықтың құбыр бойымен ағысы
Осы бөліктің кез келген көлденең қимасында қозғалыс бірдей болады деп аламыз. Яғни
қарастырылып отырған құбыр бөлігінде υ жəне τ x-ке тəуелсіз, олар тек r-дың ғана
функциясы; былайша айтқанда, ағыс орныққан ағыс ретінде қарастырылады. Суреттегі
цилиндрлік координаттың x осі құбырдың ағыс бойымен, r құбыр радиусы бойымен
бағытталған.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Фабрикант Н.Я. Аэродинамика. – М.: Наука, 1964. – Гл. VI, §2, 3; стр. 583-590.
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АЛЭС-ТІҢ (АЛМАТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЛАРЫ) ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ ОНЫҢ ЗАМАНАУИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қалдыбай Ə.Қ.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м. ғ.к. , доцент Ғ.К. Төлеуов
Қазіргі кезеңде адамзат өркениетінің дамуы энергияны кеңінен қолданусыз мүмкін
емес. Энергетика - бұл энергияның əртүрлі нысандарын өндіру, трансформациялау, беру
жəне пайдалануды қамтитын ұлттық экономиканың саласы.
Жылyэнepгeтикa - ұлттық экoнoмикaның қaзipгi зaмaнғы индycтpиялық дaмyдaғы
жeтeкшi caлacы бoлып келеді. Энepгиямeн қамтамасыз етуді дaмытyдың бacты мaқcaты
өнepкəciп, ayыл шapyaшылығында, қaлaлap мeн eлдi мeкeндepдe энepгияны бір орталыққа
шоғырлау бoлып тaбылaды. Энepгия apacындa элeктpдің мaңызы өте зop, ceбeбi түpлi
caлaлapдa, oның қoлдaнyға бaйлaныcты, көлiк жəнe үй шapyaшылықтapынa, coндaй-aқ aз
шығынмeн көптeгeн жүздeгeн жəнe мыңдaғaн шaқыpымғa жеткізуге зор мүмкiндiк бepeдi.
Жылy элeктp opтaлықтapының жылy энepгeтикaлық пapaмeтpлepiнiң opындaлyын
зepттey oлapдың өндipicтeгi мaңыздылығын көpceтeдi жəнe oны құpaйтын қoндыpғылapдың
жұмыc icтey қaбiлeтiн тeкcepyгe мүмкiндiк бepeдi.
Бұл жұмыcтa негізінен Aлмaты ЖЭO-2–ның жылyэнepгeтикaлық пapaмeтpлepiнiң
opындaлyы зepттeлдi. БКЗ-420-140-7 қaзaндықтapының жылy тeңгepiмдepi, пaйдaлы əcep
кoэффициeнттepi, apтық aya кoэффициeнттepi көрсеткіштері, қaзaндықтағы температуралар
көрсеткіштері, қазандық жүктемесі жəне қысымдары, отын мен тaбиғи oтындapдың
шығындapы, өзiндiк қaжeттiлiккe кeтeтiн элeктp энepгияcының шығындapының
көpceткiштepi зepттeлiп олардың графиктері жəне диaгpaммaлapы жacaлды.

Сypeт 1. БКЗ-420-140-7 қaзaндығының жылдық пaйдaлы əcep кoэффициeнттepiнiң
көpceткiштepiнiң диaгpaммacында қaзaнның ПƏК-iнiң фopмyлacын мынa түpдe aлaмыз:
D ( hб  h к . с ) .
 
Q ir  B

Жұмыста аса көңіл бөлінген мəселелер, олар қазанның жылу теңгерімінің теңдеуіндегі
шығынның түрлері ( Q2 - Q6 ): Q2 -қaзaннaн шығaтын гaздapмeн бipгe шығaтын жылy шығыны,
Q3 -oтының xимиялық тoлық жaнбayынaн бoлaтын шығын, Q4 -мexaникaлық тoлық жaнбay
шығыны, Q5 -қaзaнның қaбыpғaлapы apқылы қopшaғaн opтaғa тapaйтын жылy шығыны, Q6 қaзaннaн aлып кeтiлeтiн шлaктың физикaлық шығыны. Жұмыс көлемінде əр шығын түрі
ЖЭО-2 шеңберінде жеке-жеке зерттелініп есептелінді.
Сонымен қатар берілген жұмыста Қазақстан Республикасындағы АЛЭС тің жылу
энергетикалық параметрлерінің орындалуы кеңінен зерттелді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]Pыжкин В.Я. Тeплoвыe элeктpичecкиecтaнции. М., Энepгoaтoмиздaт, 1987.–244с.
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ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ
Қалтай Т.Д.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстан, Алматы қ.
Ғылыми жетекшісі: х.ғ.к., аға оқытушы Г.А. Баймаханов
Энергияның түрленуіне мұқтаждық энергияның нақты формаларының (жылу жəне
электр энергиясы) оларды алудағы біріншілік энергия ресурстарының көп түрлерінің
жеткілікті болатын заманауи технологиялық процестерде пайдаланудың қажеттілігімен
байланысты. Сонымен қатар тіпті энергияның екі түрі əртүрлі формада қолданылады: жылу
– əртүрлі температурадағы бу, қызған газдарда жəне суда, ал электр энергиясы – айнымалы
жəне тұрақты ток, кернеудің əртүрлі деңгейлерінде.
Жылу энергетикасын зерттеу мəні термодинамикалық циклдер, энергоқондырғылар,
олардың мүлтіксіздік дəрежесі, отынның жану мəселелері, жылу алмасу, жұмыс денесінің
жылуфизикалық қасиеттері жəне жылу тасымалдаушылар болып табылады [1]. Энергияның
түрленуі түрлі машиналарда, аппараттарда жəне қондырғыларда жүзеге асады.
Энергетикада негізінде қондырғылардың бес түрін қолданады: түрлендіретін,
айналдыратын, жинақтайтын, тасымалдайтын жəне тұтынатын. Заманауи жылу
энергетиканың техникалық негізін қазан агрегаты жəне бу турбиналарынан құралған жылу
электр станцияларының (ЖЭС) жылу күштік қондырғылары құрайды. Жылулық энергияның
электр энергиясына түрлендіретін қондырғыларды жетілдірумен 100 жылдан көп уақыт бойы
жұмыс істеп келе жатыр. Энергия ресурстарының энергетикалық құндылығы, оларды
пайдалану тиімділгі, процесстерді жетілдіру дəрежесі, энергетикалық өндірістің
технологиялық кезеңі энергия қондырғысының пайдалы əсер коэффициентімен анықталады.
Көптеген əлемдегі көмірлі жылу электр станцияларының ПƏК-і 35 – 40%-дан төмен,
максималды жеткен шама – 45%; БГҚ –да жəне ГАҚ- орта есеппен 50%-дан төмен жəне
максималды жеткен шама – 60% [2].

Қаныққан бу үшін Ренкин жəне Карно цикліҚызған бу үшін Ренкин циклі
Циклдің термиялық ПƏК-і деп аталады:
t 

Aтеор Q1  Q2
Q

1 2 .
Q1
Q1
Q1

Жоғарыда айтылғандар бойынша бу-күштік қондырғылардың термиялық ПƏК-і
жоғары болған сайын, бу турбинасының кірісі мен шығысында энтальпия айырмасы жоғары
болады. Осылайша, заманауи жылу жəне атом энергетикасында жұмыс денесінің негізі жылу
электр станцияларының бу қазандықтарында немесе атом электр станцияларынду бу
генераторларында өңделген су буы болып табылады.
Пайдаланаған əдебиеттер:
1. Алиев С.Б. Реструктуризация угольной промышленности Казахстана // Уголь. —
2001. — № 9. — С. 41-44.
2. Каренов Р.С. Проблемы развития Карагандинского бассейна в условиях рыночных
отношений // Комплексное использование минерального сырья. — 1994.—№ 4 — С.73-77.
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ПОЛУЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЫЛА БПЛА С
ПОМОЩЬЮ CFD
Қантаева Г.Н., Кантаева М.Н.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Исатаев М.С.
Малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) превратились в важный
инструмент в нетрадиционных областях, таких как сельское хозяйство, электронная
коммерция, полицейская деятельность и т.д. В этом исследовании успешно изучается
применение вычислительных методов в процессе итеративного проектирования.Различные
конструктивные параметры и особенности крыла также были изучены с помощью анализа
программного обеспечения CFD. Самая важная часть любой конструкции самолета – крыло,
которое обеспечивает подъем.
Проектирование самолета можно разбить на три основных этапа, а именно:
концептуальное проектирование, предварительное и детальное проектирование.
Концептуальное проектирование: этот этап состоит из выбора базового дизайна в
зависимости от требований. Он включает в себя этапы, такие как начальные требования,
приблизительный вес, предварительный дизайн и тип движителя.
Предварительное проектирование: на этом этапе разрабатываются основные
компоненты, за которыми следует «лофтинг». Лофтинг - это моделирование внешней
оболочки самолета с достаточной точностью, чтобы обеспечить правильную посадку между
различными частями.
Детальноепроектирование: этозаключительныйэтап,накоторомпроектируютсяфактиче
скиедетали,которые должны быть построены, включая детали, такие как отдельные ребра,
лонжероны и т.д.
Исследования
о
неисправностях
самолетов
показывают,
что
основной
причинойразрушения крыла из-за трещин, которые возникают от крыла корневой области.
Интенсивность напряжения показывает красную зону в корне и половине хордовой
части. Следовательно, она способна усилить средний коэффициент сужения(рисунок 1).

Рис. 1. (а) интенсивность напряжения над крылом; (б) деформация крыла под нагрузкой; (в)
энергия деформации.
Использованная литература:
[1] 1. Theja R.B., Gupta S.M. Design and fluid flow analysis of unmanned aerial vehicle
(UAV)/journal of Aeronautics and Aerospace Engineering. V.7. - 2013 - №1. – P. 2-7.
[2] Hoffmam K.A., Chiang S.T. Computational fluid dynamics / A Publication of
Engineering Education System. V. 5. – 2000 - №5. – P. 65-77.
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ВОДОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Қортықбаева Н.С.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: к.т.н, доцент Туякбаев А.А.
В последние годы в повседневной жизни появилось много новых полимерных
материалов, к их числу относятся и полимерные гели.Гидрогели представляют собой
полимеры, которые содержат большое количество гидрофильных групп, которые не
растворяются в водных средах и обладают свойствами набухания, удерживая при этом
большое количество воды. Их также называют гидрофильными полимерами из-за их
водоподобных свойств. Гидрогели имеют функциональные группы, такие как –SO3H, COOH, -CONH2, -OH и –NH2, которые обеспечивают гидрофильный характер полимерных
цепей в их сетях. Благодаря этим группам сшитый полимер начинает набухать из-за
увеличения объема воды и массы из-за связанной воды. Гидрогели обладают способностью
удерживать воду, чем очень похожи на живые ткани, поскольку они имеют мягкую и гибкую
структуру. Полимерные гели представляют собой набухающие в воде длинные полимерные
цепи, сшитые друг с другом поперечными ковалентными связями (сшивками) в единую
пространственную сетку (рис.1). Такие гидрогели способны поглощать и удерживать в себе
огромное количество воды: до 2 кг на 1 г сухого полимера. Благодаря этому свойству их
называют молекулярными губками. В водной среде они диссоциируют с образованием
заряженных звеньев и низкомолекулярных противоионов так же, как молекулы соли
распадаются в воде на катионы и анионы. Однако при диссоциации в молекуле полимера
ионы одного заряда, например положительные, остаются связанными с цепью, а
отрицательные (т.е. противоионы) оказываются в свободном состоянии, в растворителе.
Звенья полимерной сетки, одноименно заряженные, отталкиваются друг от друга, и поэтому
цепи, исходно свернутые в клубки, сильно вытягиваются. В результате образец геля
значительно увеличивается в размерах, т.е. набухает, поглощая растворитель, т.е. воду[1-3].

Рис. 1. Схема строения трех форм полимерного геля. Слева направо: незаряженная
сетка, полиэлектролитная (в ней за счет диссоциации ионогенных групп в водной среде
образуются заряженные звенья на полимерных цепях и низкомолекулярные противоионы) и
сетка с гидрофобными группами, ассоциирующими друг с другом в водном растворе.
Человек постоянно совершенствует разнообразные материалы, ищет новые области их
применения.С полным основанием это относится и к полимерным гидрогелям. Как
оказалось, реестр их изученных свойств еще далек от завершения, а те характеристики,
которые выявляются в экспериментах, наводят на мысль, что этим молекулярным губкам,
“умным” материалам, уже пора послужить и в сельско-хозяйством направлении Казахстана.
Известно, что осадки по всей стране неравномерны, поэтому ясно, что гидрогели являются
хорошим материалом для развития сельского хозяйства в районах с низким уровнем осадков
с учетом вышеупомянутых свойств.
Использованная литература:
[1] Филиппова О.Е. // Высокомолекулярные соединения. Серия С. 2000. Т.42. №12.
С.2328-2352.
[2] Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Физика в мире полимеров. М., 1989.
[3] Хохлов А.Р., Дормидонтова Е.Е. // Успехи физ. наук. 1997. Т.167. №2. С.113-128.
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ЖЭО – ЛАРДАҒЫ ( ЖЫЛУ ЭЛЕКТР ОРТАЛЫҒЫ) БУ ТУРБИНАЛАРЫН
ЖҰМЫСҚА ҚОСУДЫҢ ЗАМАНАУИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Құлдыбаев Ə.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м. ғ.к. , доцент Ғ.К. Төлеуов
Жылyэнepгeтикa - қaзipгi зaмaнғы индycтpиялық дaмyдaғы жeтeкшi caлacы бoлып
тaбылaды. Қазіргі заманауи бу турбиналары мұқият дайындалған, бір блокқа жиналған
көптеген бөлшектерден тұрады.Заманауи энергетикалық турбоагрегаттардың қуаты үнемі
өсуде. Турбоагрегаттардың қуатының артуы, жоғарғы қуатты ЖЭС құрылысына мүмкіндік
береді. Өнімділікпен қатар қазіргі заманғы турбина жоғары қауіпсіздікті, сенімділікті жəне
маневірлік талаптарды қанағаттандыруға тиіс.
Турбиналарды жобалау жəне жұмысқа қосу кезінде аэродинамика, жылу беру, жоғары
температура жəне діріл кезінде материалдардың қасиеттерінің өзгеруі секілді көптеген
күрделі мəселелерді кездестіреміз.
Бұл жұмыcтa негізінен Ақтөбе ЖЭО-тарындағы К-37-3,4 стационарлы конденсациялық
бу турбинасының жұмысқа қосылуының заманауи ерекшелітері қарастырылды.
К-37-3,4 стационарлы конденсациялық бу турбинасының жылy тeңгepiмдepi, пaйдaлы
əcep кoэффициeнттepi, номиналды қуаты,ротордың айналу жиілігі,жаңа бу параметрлері,
турбинадағы температура, қысым көрсеткіштері, өзiндiк қaжeттiлiккe кeтeтiн элeктp
энepгияcының шығындapының көpceткiштepi зepттeлiп олардың графиктері жəне
диaгpaммaлapы жacaлды.

Сypeт 1. T-S диаграммасындағы əртүрлі ақырғы бу қысымдарын К-37-3,4 стационарлы
конденсациялық бу турбинасының идеал жылулық циклдерімен салыстыру
Жұмыста аса көңіл бөлінген мəселелер, олар К-37-3,4 стационарлы конденсациялық бу
турбинасын жұмысқа қосар алдындағы атқарылатын процесстер.К-37-3,4 стационарлы
конденсациялық бу турбинасын жұмысқа қосудың заманауи ерекшеліктерін зерттеу.
Сонымен қатар К-37-3,4 стационарлы конденсациялық бу турбинасынның жұмысын
автоматты түрде басқатартын «Квинт СИ» атты бағдарламалық-ақпараттық кешенімен
танысу болды. «Квинт СИ» бағдарламасы жартылай автоматтандырылған болғандықтан, оны
толықтай автоматтандыру мəселесі қарастырылды. Жəне де К-37-3,4 стационарлы
конденсациялық бу турбинасының жұмысы кезінде мүмкін болатын ақаулар мен оларды
жою əдістері қарастырылды.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]Pыжкин В.Я. Тeплoвыe элeктpичecкиecтaнции. М., Энepгoaтoмиздaт, 1987.–244с.
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H2 + N2 – CH4 ЖҮЙЕСІНДЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІКТІҢ
ТҰРАҚСЫЗДЫҒЫНДА ТУЫНДАЙТЫН ЕРЕКШЕ РЕЖИМДЕР
Масатаева А., Бекбосын А., Дигарбаева Т.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекшісі: к.ф.-м.н., аға оқытушы Мукамеденқызы В.
Диффузия коэффициенттері əртүрлі үшкомпоненттік газ қоспасында конвективтік
тұрақсыздық туындауы мүмкін. Жұмыста аталған жүйедегі компоненттердің
концентрацияларының үлестірілуіне талдау жүргізілді. Ерекше диффузиялық режимдер
пайда болатын көпкомпонентті жүйелерде монотонды емес изоконцентрациялық
таралулардың пайда болуы мүмкін екендігі көрсетілді [1, 2].
Кейбір жағдайларда диффузия коэффициентерінде едəуір өзгешелік болатын бинарлы
қоспаның үшінші компонентпен араласуы кезінде, молекулалық массасы үлкен
компоненттің парциал ағынының шамасының азаятындығын көреміз [3].
Re zex
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длина канала (м)

а)
ə)
1-сурет. 0.45 H2 + 0.55 N2 – CH4 жүйесіндегікомпонент концентрациясының (а) жəне
тығыздығының (ə) таралуы.
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2-сурет. 0.55 H2 + 0.45 N2 – CH4 жүйесіндегікомпонент концентрациясының (а) жəне
тығыздығының (ə) таралуы.

Осылайша, жүргізілген талдау «диффузия – концентрациялық гравитациялық
конвекция» режимдерінің ауысуы газ қоспасының тығыздықтары монотонды емес таралған
жағдайда мүмкін болатындығын көрсетеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]Александров О.Е. Точное решение уравнения диффузии через капилляр для
трехкомпонентной смеси // Журнал технической физики. -2001. -Т.21. -Выпуск 11. -С. 21-24.
[2]Каминский В.А. Особые режимы трехкомпонентной диффузии в газах // Журнал
физической химии. -2011. -Т.85. -№ 12. -С. 2359-2364.
[3]Косов В.Н., Кульжанов Д.У., Жаврин Ю.И.. Федеронко О.В. Влияние концентрация
компонентов смеси на возникновении конвективных режимов смешения при диффузии в
тройных газовых смесях // Журнал физической химии. -2017. -Т. 91. -№ 6. -С. 931-936.
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ЕКІКОЛБАЛЫҚ ƏДІСПЕН 0,15AR +0,85N2 – N2 ГАЗ ЖҮЙЕСІНІҢ ДИФФУЗИЯСЫН
ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ
Мейірбек М.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы
Ғылыми жетекшісі: ф-м.ғ.к. Асембаева М.Қ.
Əртүрлi көпкомпонeнттiк қоспалармeн байланысты табиғи жəнe тeхнологиялық
процeстeрдi қарастырғанда, оның нeгiзгi массатасымалдау eрeкшeлiктeрiн көрсeтeтiн
парамeтрлeрдi бiлуiмiз қажeт. Изотeрмдiк көпкомпонeнттiк газ қоспасындағы диффузия
процeсiн тəжiрибe жүзiндe зeрттeу бeлгiлi бiр шарттарда конвeктивтiк ағынның пайда
болатынын көрсeтедi [1]. Газдың диффузиялық орнықтылығы кeзiндeгi араласу процeсiнiң
бастапқы сатысында диффузиялық каналда қабаттасқан аймақ пайда болады, яғни ауыр
қоспа жeңiл қоспаның үстiндe орналасады, ол құрылымдар тудырады жəнe диффузиялық
канал бойымeн қарсы бағытта орналасады, бұл құбылыс диффузиялық орнықсыздық
(мeханикалық тeпe-тeңдiктiң орнықсыздығы) дeп аталады. Диффузиялық орнықсыздық
концeнтрацияның бeлгiлi бiр интeрвалында пайда болады. Диффузия кeзiндeгi орнықсыздық
рeжiмiнiң ұзақтығы мeн қарқындылығы диффузиялық каналдың төмeнгi жəнe жоғарғы
бөлiктeрiнe қатысты қоспаның компонeнттeрiнiң құрамына байланысты.
Массатасымалдауды зерттеудегі маңызды сəттердің бірі диффузиядан алдыңғы жəне
кейінгі газ қоспаларының құрамын диффузиялық аппараттың екі колбасындағы қоспаның
концентрациясының дəл сандық мəнін анықтау керек.
Екіколбалық əдіспен 0,15Ar +0,85N2 – N2 газ жүйесінің диффузиялық араласуын
эксперименттік зерттеу алынды. Ar+N2 бинарлық газ жүйесі екіколбалық аппараттың
жоғарғы колбасында, ал таза газ N2 төменгі колбада орналасқан. Эксперименттің созылу
уақыты 3 мин., қысымы 0,4-0,7 МПа аралығында болды. Зерттеу нəтижелері төменгі кестеде
келтірілген.
Р, МПа
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Тəжірибелік зерттеу нəтижесінде 0,15Ar+0,85N2–N2 газ жүйесіндегі компоненттердің
диффузиялық орнықсыз процесі зерттелді, диффузиялық аппараттың төменгі колбасындағы
аргон газының қыcымғa тəуeлдiлiгi талданды. Ar газының концентрациясы қысымның
артуына байланысты өзгеретіндігі байқалды. Диффузия процесін сипаттау үшін
диффузиялық процестің теориялық есептеулері Stef.exe, яғни Максвелл-Стефан
программасында жүргізілді.  пapaмeтpiнің қысымнан тəуeлдiлiгі Cтeфaн-Мaкcвeлл
тeңдeулepi нeгiзiндe eceптeлгeн кoнцeнтpaциялap болып табылады, егep бapлық гaздap үшiн
  1 бoлca, кoмпoнeнттepдiң aлмacуы мoлeкулaлық диффузия зaңы бoйыншa жүpeдi, aл eгep
  1 , oндa қocпaдa бip кoмпoнeнт үшiн кoнвeктивтi aғындapдың бap бoлғaндығын көpceтeдi.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Асембаева М.К., Молдабекова М.С. Диффузиялық араласудағы механикалық тепетеңдіктің орнықсыздығын балласты газдар əдісімен зерттеу. – Алматы: Қазақ университеті,
2018. – 197 б.
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КӨПКОМПОНЕНТТІ N2O +HE (UP)-C3H8+СН4 ЖҮЙЕДЕГІ
МАССАТАСЫМАЛДАУДА МЕТАН КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢӨЗГЕРУІН ЗЕРТТЕУ
Мухамеров М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Асембаева М.Қ.
Қазіргі уақытта көпкомпонентті массатасымалдау процестерінде көптеген əдістерді
қолдана отырып газдардың концентрациялық өзгерісін, диффузиялық орнықсыздығын
теориялық жəне тəжірибелік жолдармен зерттеу маңызды болып келеді. Теориялық жəне
тəжірибелік зерттеу кезінде көп жағдайда қысым мен уақыттың əртүрлі интервалдағы
өзгерістерінің есептелінуі маңызды. Нақты газды пайдалану арқылы компоненттердің
молекулалық тасымалдауын (керідиффузия, осмостық диффузия, бароэффект, диффузиялық
тосқауыл) зерттеу барысында гидродинамикалық құраушыларды анықтауға болады. Бұл
эффектілер тəжірибе жүзінде екіколбалық аппарат əдісімен анықталады [1].
Көпкомпонентті газ жүйесіне 0,431N2O+0,569 He (up) - 0,439C3H8+0,561СН4 (down)
зерттеу жүргізілді. Зерттеуге диффузиялық аппараттың төменгі колбасында орналасқан
метан газы алынды. 0,431N2O+0,569 He (up) бинарлық газы аппараттың жоғарғы
колбасында, ал 0,439C3H8+0,561СН4 (down) қоспасы төменгі колбада орналасқан. Тəжірибе
уақыты 15 минут, қысым 4 атм мен 18 атм аралығында жүргізілді.

Зерттеу нəтижелері бойынша газ жүйесінде метан концентрациясының күрделі
массаалмасу процесі байқалады. Бастапқыда мезетте метан газының концентрациялары
0,0656 мольдік үлесінде болды, қысымның артуына байланысты 7 атм кезінде 0,0368
концентрацияның мəнінде төмендеу байқалды. Кейін біркелкі таралған концентрациясы 1012 атм кездерінде тұрақты болып қалды. Бұл араласу конвективтік араласу процесіне тəн.
Қысымды арттырған сайын аппараттың жоғарғы колбасында метанның концентрациясының
төмендей беретіні байқалады. Төменгі колбадағы метанның концентрациялары сəйкесінше
азаяды. Осындай өзгеріс диффузияның тұрақты қасиетінің бұзылғандығын жəне ағындарда
диффузиялық орнықсыздықтың пайда болғандығын көрсетеді. Осы зерттеулерді талдау
негізінде диффузиялық процесте əртүрлі қасиеттерге ие массатасымалдаудың күрделі
сипатын анықтауға мүмкіндік береді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Асембаева М.К., Молдабекова М.С., Федоренко О.В. Экспериментальное
исследование устойчивости механического равновесия многокомпонентных газовых смесей,
содержащих углеводороды // Вестник КазНУ. Серия физ. – 2015. – № 4. – C. 54-59.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Мухан Д.Н.
КазНУ им.аль-Фараби,Алматы
Научный руководитель- Тусеев Т.-д.ф-м.н., и.о.профессора
Постоянно растущее энергопотребление и ограниченность запасов ископаемого
топлива, а также серьезные экологические проблемы, обусловленные вредными выбросами,
вынуждают многие развитые страны вести активный поиск альтернативных экологически
чистых источников энергии. В будущем предполагается, что наряду с развитием атомной
энергетики, которая будет обеспечивать основной объем электроэнергии, также получат
развитие водородная энергетика и водородные технологии.
Прямое преобразование химической энергии топлива в электрическую энергию
возможно при электрохимическом способе преобразования. В качестве топлива при этом
может выступать чистый водород или водородосодержащие газы.
Основные преимущества водорода, как топлива это - неисчерпаемость его запасов и
экологичность

Рис. 1. Принцип действия устройств на основе протонных проводников
Прямое преобразование химической энергии водорода при его соединении с
кислородом в электрическую энергию с высоким коэффициентом полезного действия
осуществляется в электрохимических генераторах – топливных элементах (ТЭ). В процессе
эксплуатации топливного элемента в качестве генератора электрического тока его составные
части (электролит и электроды) постоянно находятся в контакте с газообразным топливом,
которое, как правило, характеризуется высокой химической активностью, что может
вызывать протекание различных физико-химических процессов. Основными элементами
электрохимического генератора являются мембрана и электроды. От их физико-химических
свойств зависит эффективность работы топливного элемента и, в конечном счете,
себестоимость получаемой электроэнергии. В настоящее время идет поиск и разработка
материалов со специальными физическими свойствами, которые можно использовать в
качестве мембран и электродов, при электрохимическом способе получения электроэнергии,
а также материалов, которые позволили бы облегчить задачу получения и хранения
водорода. Большие надежды связывают с материалами, обладающими повышенной
активностью в отношении водорода, так называемыми протонными проводникамитвердооксидными протонными проводниками.
Использованная литература:
[1] 1.Norby T. Solid-state protonic conductors: principles, properties, progress and prospects
// Solid State Ionics. - 1999. - Vol. 125. - P. 1-11.
[2] 2.Мунасбаева К.К., Аксенова Т.И., Хромушин И.В., Жотабаев Ж.Р., Тусеев Т.,
Бекен Р.Е. Исследование структурно-фазовых превращений в твердооксидных протонных
проводниках на основе цератов бария и стронция // Вестник КазНУ, серия физическая. –
2009. - № 3(30). – C. 27-35.
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Traditional coal combustion methods do not meet modern requirements for efficient fuel use.
To increase combustion efficiency and reduce harmful emissions created new plasma-fuel systems
(PFS) [1].
PFS technology is based on plasma thermochemical preparation of coal for combustion [2]. It
consists in heating the air mixture (coal dust) with electric arc plasma to the temperature of volatile
coal and partial gasification of the coke residue. Thus their original low-grade coal is
obtained highly reactive two-component fuel (combustible gas coke residue). When it is mixed with
secondary air in the boiler furnace, the two-component fuel ignites and burns stably without
additional fuel (fuel oil or gas), traditionally used for kindling boilers and highlighting the
pulverized coal.

1 – plasmatron; 2 – less part of the mixture; 3 – main part of the mixture; 4 – torch of products of
plasma thermochemical preparation of aero mix; 5 – flue space; 6 – secondary air;
7 - camera electrochemical preparation of fuel to burning; 8 – plasma torch
Fig. 1 - Developed plasma torch in a cylindrical vortex burner
This work used physico-mathematical model and 3D computer modeling were used, which
allow describing the processes of heat and mass transfer in high-temperature and thermochemically
activated pulverized coal with high accuracy.
Proposed in this paper plasma chemical treatment of solid fuels and computer simulation of
their combustion are new and technically feasible technologies used in pulverized coal-fired power
plants around the world. Plasma technology allows excluding from the balance of thermal power
plants expensive and scarce fuel oil and natural gas, which are traditionally used to kindle boilers
and stabilize the combustion of a pulverized coal torch. Three-dimensional computer modeling of
furnace processes allows optimizing the process of ignition, gasification and combustion of coal,
including low-grade (high-ash).
References:
[1] Messerle V.E., Ustimenko A.B. Solid Fuel Plasma Gasification // Advanced Combustion
and Aerothermal Technologies, N.Syred and A.Khalatov (eds.), Springer. – 2007. – P. 141-156.
[2] Messerle V.E., Ustimenko A.B., Askarova A.S., Pulverized coal torch combustion in a
furnace with plasma-coal system. Journal Thermophysics and aeromechanics. – 2010. – Vol. 17,
issue 3. – P. 435-444.
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ЖОҒАРЫ ТУРБУЛЕНТТІЛІКТЕГІ ОТЫНДАРДЫҢ ИЗОТЕРМИЯЛЫҚ ЕМЕС
СҰЙЫҚ БҮРКУЛЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУ, ДИСПЕРСИЯСЫ МЕН БУЛАНУ
ПРОЦЕСТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Нурушева М.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
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Осы күні энергетикалық жəне экологиялық қауіпсіздік мəселелерін тиімділігі жоғары
технологиялар мен энергетикалық құрылғыларды жасау, сонымен қатар түрлі сұйық
отындардың жану процестерінің іргелі заңдылықтарын зерттеу арқылы шешуге болады.
Сұйық отынның жануы кезіндегі жылу жəне масса алмасу процестерін теориялық зерттеу
айтарлықтай дəрежеде химия мен физиканың іргелі заңдарына негізделген жылумасса
тасымалы теңдеулерін шешу арқылы жүзеге асырылады
Жұмыста автокөлік құралдарының негізгі отыны бензинді цилиндр формалы жану
камерасына əр түрлі жылдамдықтарда бүрку процесі компьютерлік тұрғыдан зерттелінді.
Сұйық отынның жану камерасында жану есебінің математикалық үлгісі тамшының
булануымен бірге жүретін сұйық фаза үшін қозғалыс теңдеуіне, сонымен қатар энергия жəне
сəйкесінше бастапқы жəне шектік шарттары бар массаны тасымалдау теңдеулеріне
негізделеді[1-3]. Нəтижесінде жану камерасындағы бензиннің тиімді жану режимі
анықталды.
1 суретте жану камерасындағы бүрку жылдамдығына байланысты максимал
температураның таралуы бейнеленген.
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Сурет 1. Бензиннің жану температурасының жылдамдыққа қатысты таралуы
Бензиннің сандық модельдеу мен эксперименттен алынған қисықтарын салыстыра
отырып, жылдамдық артқан сайын жану камерасындағы максимал температураның мəні
бензиннің жануы кезінде өсетіндігін көреміз. Жану камерасындағы максимал температура
мəні сандық модельдеу барысында 1946,54 К құрайды, бұл жану камерасындағы 450 м/с
жылдамдық мəніне сəйкес келеді.
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КҮН КОЛЛЕКТОРЛАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖЫЛУМЕН ЖƏНЕ
ЫСТЫҚ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
Нысанова Г.Ж.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Бекалай Н.Қ.
Бүгінгі таңда жылу жəне электр энергиясын өндіру саласында дəстүрлі емес энергия
көздерінің арасында күн энергиясының орны ерекше. Күн коллекторларының
конструкциясының қарапайымдылығы мен үнемділігі энергияның осы түрін жалпы
энергетика ішінде алдыңғы орынға шығарып тұр [1].
Ел экономикасында қайта жаңғыртылатын энергия көздерінің маңызы зор. Қазақстан
Республикасында 200-250-ден астам ауыл мен елді мекендер электр энергиясымен
жабдықталмаған. Ондаған мың шаруа қожалықтары толық электр энергиясымен
жабдықталмаған. Осыған байланысты осындай жерлерді күн, жел жəне су энергиясымен
қамтамасыз ету үнемді жəне барынша тиімді болып табылады.
Бұл диссертациялық жұмыста тұрғын үй объектісі үшін жылу жүктемесі есептелінді,
қиыстырылған жылумен жабдықтаудың принципті сұлбасы [2], жүйені автоматтандыру
сұлбасы əзірленді. Сонымен қатар бұл жұмыста жылумен жабдықтау жүйесіне күн
коллекторлары есебінен жылу жүктемелерін енгізу мысалы келтірілді. Диссертациялық
жұмыста күн коллекторларынан алатын энергияның үнемділігі мен экологиялық қауіпсіздігі
көрсетілді. Диссертациялық жұмыстың есептеу бөлімі жылу жүктемелерінің есептеуінен
тұрды. Оларға тұрғын үй-жайдың жылу шығындары мен ыстық сумен қамтамасыз етудің
шығыны кірді. Тұрғын үй-жайдың жылу жүктемесі жылу энергиясының шығынын (1 сағат,
тəулік, ай, жыл) көрсетеді. Осы арқылы шығынның белгілі бір бөлігін қамтамасыз ете алатын
күн коллекторының бетінің нақты ауданын анықтауға болады. Бұл жұмыста дұрыс таңдалған
күн коллекторы шығынның 40% қамтамасыз ете алды. Жылу шығыны жəне күн
коллекторларының бетінің ауданы сияқты əртүрлі есептеулер бағдарламаларды қолдану
арқылы есептелінді.
Қазақстан Республикасының географиялық орналасуы елдің баламалы энергетика
саласын дамытуға жəне жылу жəне электр энергиясын өндіруі бойынша жетекші орынға
шығуға мүмкіндік береді.
Жылдан жылға тұтынылатын энергия мөлшері тек ұлғаюда. Осы себепті балама
энергияны дамыту саласы қарқын алуда. Үнемділік, қоршаған ортаға зиян келтірмей энергия
өндіру, қолжетімділік – баламалы энергияның негізгі аспектілері болып табылады.
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Күн энергетикасының өзектілігі күн сайын артуда, себебі күн энергиясы экологиялық
таза, баламалы энергия түрі болып табылады. Күн энергиясын пайдаланудың екінші бір
себебі оның ресурс сыйымдылығының жоғары болуына негізделеді.
Концентраторлы фотоэлектрлік модульдердің көмегімен күн сəулеленуін электр
энергиясына түрлендіру тиімділігі модуль құрамындағы фотоэлектрлік түрлендіргіштердің
(ФЭТ) p−n-ауысу температурасына күшті тəуелді болады [1]. Модульдердің жылу
жүктемелеріне тəуелділігін анықтау кезінде туындайтын қиындықтар ФЭТ температура
өзгерісін тікелей өлшеудің мүмкін болмауымен байланысты. p−n-ауысудың температурасын
сипаттайтын ең сенімді параметр фотоэлементтің бос жүрісуінің кернеуі (Uoc) болып
табылады. Күн сəулеленуі кезінде p−n-ауысу температурасының өзгерісін жұмыс
температурасы мен ФЭТ температурасы қоршаған орта температурасына тең болатын
«суық» күйге сəйкес келетін Uocмəндерінің айырымдары бойынша анықтауға болады. Бұл
кезде температураны анықтау үшін температура өзгерген кезде Uoc өзгеріс шамасын
сипаттайтын температуралық коэффициентті β білу қажет [2]. Модельдердің жылулық
параметрлерін зерттеу барысында термостатта платалары мыс пен болаттан жасалған екі
модуль үшін əр түрлі температура кезіндегі кернеудің тікелей төмендеулерін өлшеу
жүргізілді. Токтың əр түрлі мəндеріне сəйкес келетін нəтижелері 1 суретте келтірілген
температуралық коэффициенттерді есептеулер жүргізілді.

Сурет 1. Платалары мыс пен болаттан жасалған концентрлік модульдер үшін тікелей
бағытта шығарылатын ток шамасына температуралық коэффициенттің β тəуелділігі.
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Құбырлар мен арналардағы кеңістіктік денелердің гидродинамикасы мен жылуалмасуы
маңызды ғылыми – техникалық мəселелердің қатарына жатады. Денені гомогенді сұйық
ортаның орап ағуына көптеген зерттеулер арналған. Басылымдарда физикалық жəне
химиялық өзара əрекеттер ескеріліп, акустикалық, механикалық жəне жылулық əсерлер
қарастырылады. Бірақ, зерттеліп отырған құбылыстың өте күрделілігіне байланысты, көбіне
алынған теориялық шешімдер тəжірибе нəтижелерімен салыстыру деңгейіне дейін
жетілдірілмейді, ал эксперименттер негізінде алынған жартылай эмпирикалық заңдылықтар
құрамында физикалық негіздемесі жоқ тұрақтылар саны көп болады. Яғни, олар тек жеке
эксперименттерді, əрі барса, жеке технологиялық процесті сипаттайды, кең жалпылауға
мүмкіндік бермейді. Осы уақытқа дейінгі теория мен эксперименталдық нəтижелердің
арасында қайшылық тудыратын негізгі фактор – ағын қысаңшылығының əсері. Біз бұл жерде
«қысаңшылық» деп дененің анықтаушы (негізгі) өлшемінің ағын өлшеміне қатынасын
айтамыз. Өз кезегінде қысаңшылық əсері Рейнольдс санының аймағына, яғни ағын
қарқындылығына байланысты. Зерттеулерге қарағанда дененің сұйық немесе газ ортамен
динамикалық жəне жылулық өзара əрекеттері ағын қысаңшылығына бөлшекті – дəрежелік
тəуелділікте болады [1]. Соңғы кездерге дейін осы қысаңшылық факторы эмпирикалық
заңдылықтарда ретсіз алынған көптеген тұрақтылар көмегімен ескеріліп келеді. Тек соңғы
онжылдықтарда ғана χосы бір күрделі есептің шешімі табылатындай жай туып отыр. Ол
мүмкіндік фракталдар теориясымен байланысты. Яғни, заманауи көзқарастарға сəйкес [2,3]
турбуленттіліктің фракталдық (құрылымдық, өз – өзіне ұқсастық) табиғаты бар. Фракталдық
объектілер өлшемдері де бөлшекті екені белгілі. Олай болса, шектелген ортадағы дене
қозғалысын зерттеуге фракталдар теориясын қолдануға болады. Ұсынылып отырған
жұмыста шектелген ортадағы дене қозғалысы мен жылуберуі осы тұрғыдан қарастырылған.
Рейнольдс санының дербес мəндері үшін шектелген ағын əсері ең қысқартылған түрде
мына қатыспен көрсетілуі мүмкін:
( ) = (0)/ ( ),
мұнда ( ), (0) – шардың қысаңшылық жағдайдағы жəне шектелмеген ағындағы
гидродинамикалық кедергі коэфициенттері;
( ) – қысаңшылық əсері. Егер ағыс
қарқындылығын ескеріп, фракталдар теориясын қолдансақ, гидродинамикалық кедергіні
есептеу формуласы мына түрге ауысады:
( , ) = (0, )(1 − ) ,
мұндағы Di – фракталдық өлшемдік, ал жылуалмасу процесі
Nu = CR
теңдеумен өрнектеледі. Мұнда
– масштабтық- инвариантты деформацияға байланысты
көрсеткіш. Яғни, құрамында бірнеше тəжірибелік тұрақтылар бар, қолдану аумағы
шектелген эмпирикалық заңдылықтардың орнына физикалық негіздемесі бар қарапайым
өрнектер алуға мүмкіншілік туады.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] 1.Исатаев С.И., Ақылбаев Ж.С., Турмухамбетов А.Ж., Аэрогидродинамика и
теплообмен криволинейных тел. - Алматы: Ғылым, 1996. - 437с.
[2] 2.Жанабаев Ж.З. Структурная теория гидродинамической турбулентности. Алматы: КазГУ, 1997. - 54 с.
[3] 3.Мандельборт Б. Фрактальная геометрия природы.- М.: Институт компьютерных
исследований, 2002. - 656 с.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУР
ТЕЛ ПУТЕМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Парфенов Г.А.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург,
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: д.т.н., профессор Н.В. Пилипенко
В настоящей работе приводится анализ методических неопределенностей измерения
нестационарной температуры поверхности массивных тел с помощью различных контактных
преобразователей
температуры.
Рассматриваются
два
метода
восстановления
действительной температуры объекта: первый — с использованием преобразования Лапласа,
которое приводит к операционному методу интегрирования дифференциальных уравнений;
второй — с использованием дифференциально-разностных моделей (ДРМ) теплопереноса в
системе термопреобразователь – объект исследования (тело), которые приводят к
численноаналитическому методу вычислений.
Сравнительный анализ двух представленных методов — с использованием
преобразования Лапласа и параметрической идентификации ДРМ — показал более широкие
возможности второго метода, а именно:
— использование взятой из ДРМ матрицы обратных связей, управления и измерений, а
также программного пакета MatLab позволяет автоматически получить численные значения
и графики изменения всех динамических характеристик ИПТ (переходной, импульсной,
амплитудно- и фазочастотной), а также передаточной функции [5];
— метод позволяет рассматривать модели многосоставных тел практически с любыми
граничными условиями, контактными сопротивлениями, а также источниками или стоками
энергии внутри объекта;
— метод позволяет устанавливать доверительные области измерения искомых
параметров и, используя их, разрабатывать основы проектирования различных ИПТ с
заранее заданными характеристиками.
В качестве примера приводятся результаты восстановления температуры массивного
тела двумя методами, рассмотренными в работах [1, 2, пример 10.2]. Измеренные амплитуды
колебания температуры тела э превышают действительные значения
на 1,6 и 36 % при
использовании первого метода [1] и на 1, 3 и 15 % — при использовании второго.
Использованная литература:
[1]Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур Л.:
Энергоиздат, 1990. 256 с.
[2]Ярышев Н.А. Научная школа и школа жизни. СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 296 с.
[3]Кондратьев Г.М., Дульнев Г.Н., Платунов Е.С., Ярышев Н.А. Прикладная физика.
Теплообмен в приборостроении. СПб: СПбГУ ИТМО, 2003. 560с.
[4]Пилипенко Н.В. Параметрическая идентификация в нестационарной теплометрии //
Изв. вузов. Приборостроение. 2003. Т. 46, № 8. С. 50—54.
[5]Пилипенко Н.В., Гладских Д.А. Решение прямых и обратных задач
теплопроводности на основе дифференциальных моделей теплопереноса // Изв. вузов.
Приборостроение. 2007. Т. 50, № 3. С. 69—74.
[6]Пилипенко Н.В., Зеленская М.Г. Параметрическая идентификация тепловых потоков
с помощью теплометров „тонкого диска“ // Измерительная техника. 2006. № 7. С. 46—49.
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АУАНЫ ЛАСТАУШЫ ЗИЯНДЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ШЫҒУЫН ТӨМЕНДЕТУ ҮШІН
«ҚОЛҒАП ФИЛЬТРІ» ТƏСІЛДЕРІН САЛЫСТЫРУ НƏТИЖЕСІ
Рысбиева А.К.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекшісі: PhD, Куйкабаева А.А.
Ауа атмосферасын тазартуға қойылған талаптардың өте жоғары деңгейде болуы
мақсатын қанағаттандыру үшін əлемде жəне Қазақстанда «қолғап» (мата) фильтрлер
қолданыс табуда [1]. Қолғап фильтрлердің қолданылуы тазартылған газдағы соңғы шаң
концентрациясы 50 мг/м3 төмен деңгейге дейін апарады. Осындай фильтрлердің болашақта
қолданылу мүмкіндігі жоғары. Қолғап фильтрлерді Қазақстанда металлургиялық өндірісте
қолданып жүр.
Ақтау ЖЭС-та Куйбыш «Стромашина» зауытының құрғақ күлді алуға арналған қолғап
фильтр қолданылады. Кейінгі кезде «қолғап фильтрлер» синтетикалық маталар мен
полимерлерден де жасалып жүр.
Қолғап фильтрімен салыстыру нəтижесі 1 суретте жəне өнеркəсіптік қолғап фильтірінің
көрсетілді. Ауаны ластаушы зиянды қалдықтардың шығуын төмендету үшін «қолғап
фильтрі» қолданылуы. Түтін газындағы рұқсат етілетін салмақтық концентрация тазартудан
кейін 300 мг/м3 -тан 200 мг/м3 азаяды. Жалпы европалық нормаға сай – 50 мг/м3 болуы керек
[2].
n. мг/м3
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5

5

4,8

4
3
2,5
2
1

0,008
0,004

0,007

0,5

0,6
0,25 0,085

0
Күкірт сутегі

0,089
0,0425

Күкірт диоксиді Көміртек диоксиді

Семей қ. ЖЭО - 2 э.ф.

Қолғап фильтрі

Метан
ШРК

Сурет 1. Қолғап фильтрімен салыстыру
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Жакатаева Б. Т. Антропогенные составляющие атмосферного загрязнения в
Центральном Казахстане // Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию
Е.А.Букетова, 23-24 марта. Т. 3. — Караганда, 2005.- 265 c.
[2] Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учеб.
пособие/Орлов Д.С, Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. М.: Высшая шко-ла, 2002. - 506 c.

139

ПЛАЗМАЛЫҚ-ЦИКЛОНДЫҚ ОТЫН ЖҮЙЕСІНДЕ КӨМІРДІҢ ЖАҒЫЛУЫН
ЗЕРТТЕУ
Cапин Н.
əл-Фараби ат. ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., аға оқытушы Досжанов О.М.
Қазіргі жағдайда ресурс үнемдеу мəселесі ерекше маңызға ие болады. Мұнай өңдеу
өнеркəсібі үшін шикізат болып табылатын табиғи мұнай қорының қысқаруына байланысты
сұйық отынға бағаның тұрақты өсуі басқа энергетикалық көздерді іздеуге мəжбүрлейді.
Мұнай тапшылығы, сұраныс көп болған жағдайда мұнай ресурстарына қарағанда тез
қарқынмен таусылатын табиғи газдың құнына тікелей əсер етеді.
Бұл мəселе өңірлік аспектіде ерекше маңызға ие. Қазақстанның орталық, солтүстік
жəне шығыс өңірлерінде газ-мазутты энергетикалық қазандықтарды отынмен қамтамасыз
етуге қабілетті мұнай жəне газ кен орындары жоқ. Біздің өңірде соңғылардың болуы газмазут қазандықтарының тиімділігі жоғары болған кезде жабдықты орнату сəтіндегі мазут
пен көмірдің салыстырмалы құнымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, көрсетілген аумақта
өңірдің энергетикалық балансынан газ жəне мазут отынын ығыстыруға қабілетті елеулі
көмір кен орындары бар.
Жұмыстың негізгі мақсаты көмірді алдын-ала электротермохимиялық дайындау жəне
оны циклондық камерада одан əрі жағу болып табылатын көмірді жағудың плазмалықциклондық тəсілін зерттеу. Зерттеу қазіргі жағу тəсілдерінің талдауын, плазмалықциклондық отын жүйесін есептеу əдістемесін əзірлеуді, көмірді таза күйінде жəне
плазмалық-циклондық отын жүйесіне цеолит қосумен жағу бойынша эксперименттер
жүргізуді, көмірді жағудың əзірленетін тəсілінің экологиялық-экономикалық тиімділігін
бағалауды қамтыды. Түтін газдарының құрамын өлшеу нəтижесінде мыналар анықталды
(кесте 1).
Кесте 1. Уақытқа байланысты кететін газдардың кейбір компоненттерінің шоғырлануы
Уақыт, с
30
60
90
120
180

СО, мг/м3
15
8
5
5
5

SO2, мг/м3
141
110
111
106
109

NOx, мг/м3
487
479
486
464
465

Белгіленген режимде көміртегі оксидінің құрамы 5 мг/м3 аспаған. Бұл ретте химиялық
көміртегі оксидінің толық жанбаған күйі 1,3% - ға жетеді. Тұрақты режимде түтін
газдарындағы күкірт диоксидтерінің құрамы 108 мг/м3 деңгейінде болды. Циклонды
оттықтар үшін дəстүрлі жоғары болып келетін газдардағы азот оксидтерінің (800 мг/м3)
құрамы, эксперименттік қондырғыда көмір жағу кезінде, жұмыстың стационарлық
режимінде 464-487, мг/м3 құрады жəне негізінен азот монооксидімен анықталды.
Осылайша, эксперимент нəтижелері қолайлы зиянды шығарындыларды қамтамасыз ету
кезінде плазмалық-циклондық отын жүйесінде шаңкөмір отынын тиімді жағу мүмкіндігін
растайды.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Карпенко Е.И., Мессерле В.Е., Перегудов B.C. Основные этапысовершенствования
способов сжигания твердых тошгив и их наиболееперспективные современные направления
// Теплоэнергетика.2003, №12. С. 17-21.
[2] Иванов С.А., Стрельников А.С., Басаргин А.П. Аэродинамикациклонного процесса
сжигания твердого топлива //Вестник МАНЭБ. Приложение. 2009. Т.14, №3. - С. 88-91.
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АУДАНДЫҚ БУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫН АВТОМАТТЫ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
Сағат А. Ж.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қ.
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Бекалай Н.К.
Бұл жұмыста Көкшетау қаласындағы ТОО “Altyntau Kokshetau” өндірісіндегі
қазандықтың жылутехникалық бақылау жүйесі қарастырылды. Жұмыстың мақсаты - ТОО
“Altyntau Kokshetau” өндірісіндегі қазандық қондырғылырымен, автоматтандыру жүйесімен
танысып, жылумен қамтамасыз ету жүйесіндегі тиімді бақылау өлшеу аспаптарын таңдау.
Қазандықтың жылутехникалық бақылау жүйесін жетілдіру өте маңызды процесс
болып табылады, себебі мұнда технологиялық параметрлердің мəндері, апаттық сигналдар
аспаптардың көрсетуі арқылы тікелей диспетчерге беріліп тұрады жəне пульт арқылы
қазандықтың технологиялық процесстерін басқару мүмкіндігі пайда болады.
Көкшетау қаласының ТОО “Altyntau Kokshetau” өндірісін жылумен қамту. Жылумен
қамту кезінде Майкубе көмірі қолданылады. Қазандықтың басты міндеті ТОО “Altyntau
Kokshetau” өндірісін жылумен, ыстық сумен қамтамасыз ету. Қазандықта КВТ-Ф-25-150 үш
су ысытушы қазандары орналасқан. Олардың біреуі жөндеу жұмысында, біреуі резервте,
біреуі жұмыста. КВТ-Ф-25-150 су ысытушы қазаны еріксіз айналымды, жылу өндірулігі 25
Гкал/сағ (29МВт), қысымы 16 кгс/см жəне температурасы 1500С болатын ыстық су өндіреді.
Қазандық жұмыс температурасы 70-1500С болатын суды өндіреді. Өндірілетін су
жылумен қамтамасыз ету жүйесінде жəне ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесінде
қолданылады.
Қазандықтағы ауа температурасы +120С, электрқозғалтқыштардың жылу бөлінуін
ескере отырғанда. Жылутасығыш ретінде
су қолданылады. Параметрлері: 150-700С
қазандықтың бөлмелеріне жəне сулы тұз қоймаларына; жылу беру корпусында жылумен
қамтамасыз ету жүйесінде 130-700С.
Қазандықта жылыту ауалы. Бөлмелердің ысуы ауалы жылыту агрегаттарымен жүзеге
асады. Суды химиялы тазалау, қосалқы жəне тұрмыстық бөлмелері қазандық ғимаратында
орналасқан.
Қазандыққа отын темір жол көлігімен əкелінеді. Темір жол вагонның жүгін түсіру
механикаландырылған қабылдау құрылғысының қоймасында жүзеге асырылады. Қоймадан
кейін көмір отын жіберу жолына жіберіледі. Көмірдің ұсақталуы ұнтақтағыш корпуста
жасалады.
Жұмысты қорытындылай келе, қазандықтың технологиялық бақылауын жетілдіру өте
маңызды процесс екеніне аса назар аудару керек. Себебі жылутехнологиялық процестің
параметрлердің мəндері, апаттық сигналдар аспаптардың көрсетуі арқылы тікелей
диспетчерге беріліп тұрады жəне пульт арқылы қазандықтың технологиялық процесстерін
басқару мүмкіндігі пайда болды.
Пайдаланған əдебиеттер:
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[2]Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). М: Энергия,1973.-296с
[3]Роддатис К.Ф. Котельные установки –М: Энергия,1977.- 432с
[4]Юренев В.Н. Котельные установки промышленныз предприятий. М:
Энергоатомиздат,1988.- 528с
[5]http://www.boiler.ru/text/text179_kotel.html
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ҚАТТЫ ДЕНЕДЕГІ ТЕМПЕРАТУРА ӨРІСІН ЗЕРТТЕУ
Сəдуова А.Қ.
əл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.д., профессор Тұрмұхамбетов А.Ж.
Жылуөткізгіштік күрделі жылуалмасу процесінің ерекше зерттеліп дамыған бөлігі
болып саналады. Осындай жағдайға алдымен жылуөткізгіштік құбылыстардың табиғатта
жəне замануи өндірістік технологияларда өте жиі кездесуі себеп болса, екіншіден, жан –
жақты дамыған математикалық аппараттың қалыптасуы негіз болды [1]. Дегенмен,
жылуөткізгіштік есептерінің алуан түрлі жəне саны шексіз болуына байланысты бұл салада
əлі де болса шешілмеген мəселелер көп [2,3]. Солардың бірі – күнделікті техникалық
есептеулерге арналған қолайлы, қарапайым жəне көрнекті инженерлік əдістерді дамытып,
қолданысқа ұсыну.
Осындай қажеттілікке байланысты күрделі есепті алдын – ала шешімдері белгілі
қарапайым құраушыларға жіктеп, солардың шешімдерін синтездеу арқылы жалпы шешімді
құру əдісі қалыптасқан [4]. Нəтижелері талқыланып отырған зерттеуде өзаралық,
эквиваленттік жəне суперпозиция принциптерінің негізінде қатты дене аумағында орныққан
температура өрісі есептеледі.
Қатты денедегі температураның үлестірілуі төмендегі дифференциалдық теңдеу
негізінде қарастырылады [1]:
= −
⃗+ ,
мұнда ρ – тығыздық, с – жылусиымдылық, Т – температура, t- уақыт, q – жылу ағынының
беттік тығыздығы, - ішкі жылу көздеріжылу ағынының көлемдік тығыздығы. Жылу ағынын
Фурье заңымен анықтап, теңдеуді тікбұрышты координаталар жүйесінде жазсақ, мына түрге
келеді:
=
+
+
+ ,
Алынған теңдеудің шешімі бірмəнді болуы үшін, жалпы шешім бірмəнділік шарттарды
қанағаттардыруы қажет. Олардың қатарына геометриялық, физикалық, беттік жəне уақыттық
шарттар жатады. Зерттеуде əртүрлі физикалық, оның ішінде ішкі жылу көздерінің үлестірілу
заңдылықтарының, беттік шарттардың температура өрісіне əсері қарастырылған. Негізгі
беттік шарт ретінде 3-ші текті беттік шарт Ньютон – Рихман заңы
( б − )= −
мен Фурье заңының біріккен түрі қолданылған.
Пайдаланған əдебиеттер:
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ДӨҢЕС БЕТТІҢ БОЙЫМЕН ТАРАЛАТЫН АҒЫНШАНЫ ЗЕРТТЕУ
Сейдулла Ж.Қ.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к. Исатаев М.С.
Aғыншaның жылдaмдығын өлшеу Т-үлгідегі ұштaрының сыртқы өлшемі 0,241,10мм
дaтчиктің көмегімен жүлгізіледі. Т-үлгідегі дaтчиктің ұштaры aғыс бетіне қaтысты жaнaмa
oрнaлaсқaн жəне түтіктердің біреуі aғысқa қaрсы, aл екіншісі aғыспен бaғыттaс. Яғни бірінші
түтік бірінші микрoмaнoметрге, aл екіншісі aтмoсферaмен жaлғaнaды.
Сoндa бірінші микрoмaнoметрдің көрсетуі:
V 2
k1h1  P 
 P0 ,
(1)

2

Aғыс бoйымен Р-Р қысымы қoйылaды, мұндaғы Р-aғыстың берілген нүктесіндегі
стaтикaлық қысым, Р`(v)–aғыс жылдaмдығынaн тəуелді қысымның қoсымшa сиреуі.
Екінші микрoмaнoметр екі түтікке бірдей жaлғaнaды. Oлaй бoлсa, oның көсетуі:
2
2
 pV 2 
   P  P '   pV  P ' (V )  pV ,
(2)
K 2 h2  P  
 2  

2
2


мұндaғы k1,k2 - микрoмaнoметрдің иілу кoэффициенттері, -aэрoдинaмикaлық трубaдa Түлгідегі дaтчиктің көрсетуін Прaндтль этaлoндық түтігінің көрсетуімен сaлыстырғaндaғы Түлгідегі дaтчиктің реттеуші кoэффициенті. (2) фoрмулaдaн қысымды тaбa aлaмыз:

k h
pV 2
(3)
 k1h1  2 2 ,
2

Біз қoлдaнғaн дaтчиктің реттеуші кoэффициенті =1.054.
Жылдaмдықты aнықтaғaндaғы қaтеліктің қoсындысы 0.5м/с, aл вертикaль су
бaғaнaдaғы стaтикaлық қысым 0.02 немесе 0.2 Пa. Питo түтігінің көмегімен қaбырғa
P  Pa  k1h 
1

жaнындaғы жылдaмдық өрісін өлшеу бaрысындa сoл өлшеніп oтырғaн қимaдaғы стaтикaлық
қысым цилиндрлік беттің қaбырғaсындaғы қaбырғaлық сaңылaулaр көмегімен aнықтaлaды.
Бұл жaғдaйдa стaтикaлық қысым өте aз өзгеріп oтырғaндықтaн, жылдaмдықтың
қaбырғaдaн мaксимум мəніне дейінгі Питo түтігімен жəне Т–үлгідегі дaтчикпен өлшенген
өлшеу нəтижелерінің бір–бірінен еш aйырмaшылығы бoлмaйды.
1 суретте дөңес бет үшін b=12мм Uo=28.04 м/с бoлғaндaғы U/Uo=f(y/b) тəуелділік
грaфигі көрсетілген.

Сурет 1.b=12мм бoлғaн кездегі дөңес бет бoйыншa U/U0=f(y/b)
тəуелділік грaфигі.
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КҮН КОЛЛЕКТОРЫНЫҢ ТОЛЫҚ ЖЫЛУ ӨТКІЗУ КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ ОНЫҢ
ТИІМДІЛІГІНЕ ƏСЕРІ
Советова Ж.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.
Ғылыми жетекшісі: Н.Токмолдин, PhD.
Күн коллекторы жылумен жабдықтауды қамтамасыз ететін кез келген күн жүйесінің
негізгі құраушысы болып табылады. Себебі ол жерде күн энергиясын жылуға түрлендіру
жүреді. Оның техникалық жетілдірілуі мен бағасына күнмен жылу жабдықтау жүйесінің
жұмысының тиімділігі мен экономикалық көрсеткіштері тəуелді болады. Баламалы энергия
көздерін падалану қазіргі таңда ғылым мен энергетиканың өзекті мəселелерінің басым
бөлігін құрайды.
Күн элементінің конструкциясына өзгеріс енгізе отырып, оның тиімділігін барынша
ұлғайтуға жəне эсплуатациялық сипаттамаларын жақсартуға болады.
Жүргізілген зерттеулердің негізінде күн коллекторының тиімділігіне конструкциялық
ерекшеліктерден бастап оның географиялық орналасу орнына дейінгі көптеген
факторлардың əсер ететіндігі туралы қорытынды жасай аламыз. Күн коллекторын əзірлеген
кезде негізгі міндет оның оптикалық жəне жылулық шығынын төмендету болып табылады.
Оптикалық шығынның мөлдір қабаттың өткізу коэффициенті τ мен сəулені жұтатын
қабаттың жұту коэффициентіне α кері пропорционалдылықта тəуелді екендігін анықтадық
[1].
Коллекторға шығатын жердегі жылутасымалдағыш температурасын
жəне жылуды
бұру коэффициентін
біле отырып, күн коллекторының толық энергиясын анықтай аламыз:
=
[ − (
− )]
(1)
(1) өрнекті пайдаланып жəне
мəнін тауып, күн коллекторының жылу энергиясын
түрлендіру коэффициентін (
- Coefficient of performance) енгізе аламыз.
(2)
=
∙

опт

Егер жылуоқшаулағыш қабаттың қалыңдығын арттырып, мөлдір қабаттың мөлшерін
өзгертпесек, жылулық шығынның толық коэффициенті
артады, сəйкесінше коллектордың
артады. Мөлдір қабат өзгертілмеген кездегі
мəнінің
тəуелділігі 1 суретте
келтірілген.

Сурет 1. Күн коллекторының мөлдір қабат өзгертілмеген кездегі

мəнінің

тəуелділігі

Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Garg, H.P. Advanced tubular solar energy collector – a state of the art / H.P. Garg, S.
Chakraverity, A.R. Shukla, R.C. Agnihotri // Energy Convers. Mgmt.— 1983, Vol.23.— No.3.—P.
157-169.
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ПРОЦЕССЫ ДЕСОРБЦИИ СО2 ИЗ ЦЕРАТОВ БАРИЯ И СТРОНЦИЯ
Станбай Л.
КазНУ им.аль- Фараби,Алматы
Научный руководитель: д.ф-м.н., и.о. профессора Тусеев Т.
Характерной особенностью цератов бария и стронция является их высокая активность
по отношению к водородосодержащей среде. Само явление протонной проводимости
предполагает интенсивное взаимодействие с водой и водородом. Как показывают
эксперименты, возможно также растворение кислорода в решетке допированного церата
бария. Причем данные процессы играют положительную роль и необходимы для
обеспечения нормального функционирования устройств на основе данных материалов.
Нами обнаружено, что характер спектра ТД диоксида углерода существенно
изменяется в процессе предварительного отжига. Так, в ТД спектрах допированных цератов,
выдержанных при комнатной температуре, обнаружены два слабых низкотемпературных
пика выделения диоксида углерода (Tmax ~430 и 650oC), тогда как после отжига появляются
интенсивные высокотемпературные пики выделения СО2, как это видно из рисунка.
dn/dt, относительные единицы
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1 – исходный BaCe0,9Nd0,1O3-α; 2 – исходный SrCe0,95Y0,05О3;
3 – оттоженный BaCe0,9Nd0,1O3; 4 - оттоженный SrCe0,95Y0,05О3
Рис. 1. – ТД спектры выделения СО2 из допированных образцов церата бария и стронция
Установлено, что реакционная способность церата бария по отношению к диоксиду
углерода зависит от температуры образца и парциального давления газа.
Использованная литература:
[1] Kreuer K.D. On the complexity of proton conducting phenomena // Solid State Ionics. 2000. - Vol. 136-137. - P. 149-160.
[2] Khromushin I.V., Aksenova T.I., Zhotabaev Zh.R., Kornienko P.A., Munasbayeva K.K,
Tuseev T. Investigation of radiation stability of high temperature proton conductors // Proceeding of
the Fourth Eurasian Conference on Nuclear Science and its Application. - Баку, 2006. - C. 75-79.
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ШЫҒАР ҚИМАСЫ КВАДРАТ ФОРМАЛЫ СОПЛОДАН АҒЫП ШЫҒАТЫН ЕРКІН
ТУРБУЛЕНТТІ АҒЫНШАНЫ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ
Сұлтан М.Р.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., доцент Исатаев М.С., к.т.н., доцент Волков Д.П.
Жұмыста шығар қимасы квадрат жəне дөңгелек формалы соплолардан ағып шығатын
еркін ағыншалардың өстік жылдамдықтарының өзгерістері зерттелді жəне олар бір-бірімен
салыстырылды. Салыстырудан өстік жылдамдықтардың екі жағдайда да бірдей екендігін
көреміз. Шығар қимасы квадрат формалы соплодан таралатын ағыншаның өстік
жылдамдығының өзгерісі сыртқы акустикалық əсер бар кезде де жасалынды.
Эксперименттен көретініміз – дыбыс қысымының ағыншаның өстік жылдамдығының өшу
заңдылығына əсерінің жоқтығы (сурет 1).

U 0  20,9 м/с; f  421
Сурет 1. Шығар қимасы квадрат формалы соплодан ағып шығатын еркін ағыншаның
көлденең қималарындағы жылдамдықтың профильдері
Жұмыста, сонымен бірге, шығар қимасы квадрат формалы соплодан таралатын
ағыншаның көлденең қималарындағы жылдамдықтардың профильдері өлшенді. Тəжірибе
ағысқа сыртқы əсер түсірілген жəне түсірілмеген кездерде де жасалынды. Нəтижеден
көретініміздей, көлденең қималардағы жылдамдықтың профильдерінің универсалдылығы екі
жағдайда да 6 калибрден (х/b=6) басталады.
Эксперимент барысында зерттелетін сигналдардың уақыттық түзілулерінің сандық
формада тіркелуінің жүзеге асырылуы жəне олардың осциллографтың экранында
осциллограммалар түрінде қайта жаңғыртылуы зерттелді. Зерттеу мынаны көрсетеді.
Жұмыста шығар қимасы квадрат формалы соплодан ағып шығатын ағыншаның өткінші
бөлімшесіндегі, əр түрлі көлденең қималардағы орташа температураның мөлшерсіз
профильдері өлшенді. Эксперимент көрсеткендей, көлденең қималардағы температураның
профильдерінің универсалдылығы негізгі бөлімшенің бас жағынан басталып, аяғына дейін
жалғасады.
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туpбулeнтныx cтpуи. Изд. 2-oe пepepaб. и дoп. Пoдpeд.Г.Н.Aбpaмoвичa. – М.: 1984. -720 c.
[2] 2.Trentacoste, N., Sforza, P.M.: Further experimental results for three-dimensional free
jets. AIAA J. 5, 885–891 (1967)
[3] 3.Кpaшeнинникoв C.Ю., Poгaльcкaя E.Г. Pacпpocтpaнeниe cтpуй из пpямoугoльныx
coпeл, cвoбoдныx и вблизи экpaнa //Изв. AН CCCP, МЖГ. -1979. №4-C. 39-48
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0,47CO2+0,53N2-N2ИЗОТЕРМДІК ГАЗ ЖҮЙЕСІНІҢ
МАССАТАСЫМАЛДАУЫН ЗЕРТТЕУ
Тагибергенов Д.Ф.
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы
Ғылыми жетекші: ф-м.ғ.к., аға оқытушы Асембаева М.Қ.
Газ қоспаларындағы массатасымалдау процесіндегі зерттеулер көрсеткендей, қысым
жүйенің диффузиядан конвекцияға өтуін анықтайтын параметрлердің бірі болып табылады.
Сонымен осы жұмыста бинарлық жүйедегі массатасымалдау егжей-тегжейлі зерттелді,
диффузия үдерісінің конвективтік массатасымалдауға ауысын сипаттайтын критикалық
қысымдар анықталды. Егер диффузиялық аппараттың бір колбасына бинарлық қоспа, ал
басқасына осы қоспаның таза компоненті орналастырылса, онда критикалық қысым
қоспаның жəне таза компоненттің диффузиялық каналға қатысты салыстырмалы
орналасуына жəне бинарлық қоспаның концентрациясына тəуелді болатыны көрсетілді.
Қысымның жоғарылауымен диффузиялық аппараттың жоғары колбасындағы азот
тотығының құрамы сызықтық емес өзгереді, минималды жəне максималды мəнге ие.
0,47CO2+0,53N2-N2 жүйесі үшін минималды орын ауысу р=5атмқысымда, ал
минималды мəн р=15атмқысымда орын алады. Сондай-ақ, максималды мəнге жеткеннен
кейін азот тотығының құрамы қысымның одан əрі артуымен төмендейді. Берілген
компоненттің мөлшеріне осындай қысымнан тəуелділігі жоғарыда қарастырылған
қабаттасқан тұрақты тығыздыққа ие көпкомпоненттік газ жүйелерінде байқалған
диффузиялық орнықсыздық құбылысына тəн. Массатасымалдау процесінде екі түрлі
ағынның сипаты байқалады: диффузиялық жəне конвективтік. Əр ағынның үлесін анықтау
үшін тəжірибелік зерттеу нəтижелерін теориялық деректермен салыстыру əдісін қолданады
[1].
P, атм
5
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Диффузиялық аппараттың жоғарғы колбасы
CO2
N2
0.241
0.759
0.237
0.763
0.261
0.739
0.279
0.721
0.271
0.290

Диффузиялық аппараттың төменгі колбасы
СО2
N2
0.223
0.777
0.202
0.798
0.219
0,781
0.210
0,790
0.212
0,788

Зерттеуде, белгілі бір қысымда екікомпонентті газ жүйелеріндегі диффузиялық
тұрақсыздық ең жоғары қарқындылыққа ие болады. Оның ең үлкен мəн қоспаның
құрамындағы ауыр компоненттің ең жоғары концентрациясына түседі. Қорытындылай келе,
газ жүйесінде диффузиялық каналда массатасымалдаудың конвективтік сипаты пайда
болатын газ қоспаларының бір-біріне қатысты орналасуына байланысты. Диффузиялық
каналдың жоғары бөлігіне төменгі бөлігіне қарағанда тығызырақ қоспа орналастырылған
жағдайда конвективтік массатасымалдауы диффузиялық орнықсыздық құбылысы пайда
болады. Егер диффузиялық аппараттың жоғары колбасынан төменгіге қарағанда аса тығыз
қоспа орналастырылса, онда конвективтік ағынның тығыздық градиентінен туындаған ағын
диффузиялық орнықсыздық құбылысына тəн.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Асембаева М.К., Молдабекова М.С. Диффузиялық араласудағы механикалық тепетеңдіктің орнықсыздығын балласты газдар əдісімен зерттеу // Теплофизика жəне
аэромеханика. – 2000. – Т. 7, № 21. – С. 134-142.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКИСЛИТЕЛЯ
НА ГОРЕНИЕ ГЕПТАНА
Титоренко А.М., Мергенбаева К.А., Конаев Е.Р.
КГУ «Школа-гимназия №5», г.Алматы
Научные руководители: PhD, ст. преп. Березовская И.Э., КазНУ им. аль-Фараби, г.
Алматы, учитель матем. Волошина Н.Н, КГУ «Школа-гимназия №5», г.Алматы
По статистике, приведенной Международным энергетическим агентством за 2010 год,
примерно 90% всей энергии, добываемой человечеством на Земле, добывалось сжиганием
ископаемого топлива и биотоплива [1]. По прогнозам Управления энергетических
исследований и разработок (США), эта доля не упадёт ниже 80 % до 2040 года при
одновременном росте энергопотребления на 56 % в период с 2010 по 2040 годы [2].
Долговременное использование энергетического топлива приведет к постепенному
истощению его ресурсов, увеличению концентрации вредных веществ в атмосфере, таких
как углекислый газ, оксидов азота, сажи и т.д. Следовательно, в наше время нужно искать
пути оптимального использования ресурсов. В последние годы, в связи с уменьшением
нефтяных запасов и с увеличением использования жидких топлив важное значение имеет
разработка научных основ рационального сжигания топлива. На сегодняшний день
разработаны компьютерные программы, позволяющие учитывать различные факторы,
влияющие на процесс горения в камерах сгорания. Одной из которых является KIVA-II –
компьютерная программа для численного расчета двух - и трехмерных, химически активных
жидких потоков с впрысками [3]. Рассматриваемые уравнения и алгоритм решения являются
очень общими и могут быть применены к ламинарным и турбулентным потокам,
дозвуковым и сверхзвуковым течениям, а также к однофазным и двухфазными средам. В
настоящей работе мы исследовали влияние начальных условий на процессы распыления,
воспламенения и горения жидкого топлива с целью поиска оптимального способа его
сжигания. Мы моделировали горение жидкого топлива, ввиду того, что данный вид топлива
широко используется на производстве и в быту (дизель, бензин, керосин и т.д.). В качестве
жидкого топлива выбран гептан.Методами численного моделирования исследовали влияние
температуры окислителя в камере сгорания на процесс воспламенения и горения гептана.
Были получены графики распределения полей температуры, полей концентрации исходных
веществ: энергетического топлива и окислителя в камере сгорания во время реакции,
образования продуктов реакции: сажи и углекислого газа. Было установлено, что при
температуре ниже 700 К воспламенения топлива не происходит. При температуре 700 К
выделяется 1933 К, при этом топливо сгорает не полностью. Дальнейшее увеличение
температуры окислителя от 800 К приводит к интенсификации процесса горения. При 800950 К образуется большое количество сажи, однако, при 1000 К ее концентрация
стремительно падает, догорая при высоких температурах. При этом образуется не большое
количество углекислого газа, которое находится в допустимых пределах. Полученные в
работе фундаментальные результаты могут быть применены при построении теории горения,
при проектировании различных технических устройств, использующих горение жидких
топлив, а также в учебном процессе при чтении специальных курсов для студентов
бакалавриата, специализирующихся в области теплофизики и теплоэнергетики.
Использованная литература:
[1]Key World Energy statistics - International Energy Agency (IEA), 2012. - P. 6. - 80 p.
[2]International Energy Outlook 2013 — 9 p.
[3]Amsden A.A., O'Kourke P.J., Butler T.D. KIVA-II: A computer program for chemically
reactive flows with sprays, Los Alamos. 1989, 160 p.
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СУТЕГІ ЭНЕРГЕТИКАСЫНА ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ФИЗИКАХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Тоқсанбаев Ж.Қ.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті,Алматы
Ғылыми жетекші:Түсеев Т. –Физ.-мат. ғылым. докторы, профессор м.а.
Сутегі – букіл ғаламшарда ең көп таралған зат (есептеулер бойынша ол жұлдыз
массасының жартысына жуығын жəне жұлдызаралық газдың үлкен бөлігін құрайды).
Дүниежүзілік мұхит суының құрамында 1,2*1017 т. сутегі бар. Сутегі энергетикасының отын
элементтері ретінде арнайы қасиеттері бар материалдар ғана қолданыла алады-олардың
қатарына протондық өткізгіштік қасиеті бар перовскитті матералдарды жатқызуға болады.
dn/dt, относительные единицы
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Сурет 1.Əртүрлі күйдіру режимдері үшін бір кристалды BaCe0.9Nd0.1O3 үлгілерінен
алынған молекулалық оттегінің сəулелену спектрі
Перовскит құрылымды күрделі оксидтерді ғылыми жəне практикалық жағынан қараған
көзқарас бойынша, олардың құрамы мен протон өткізгіштігі өте жақсы. Аталған
материалдарды отындық элменттер мен сутектік датчиктер ретінде практикада қолднауға
болады. Протондық өткізгіштің құрылымы гидрооксид, сутегі жəне əсіресе тордағы оттегі
ионына байланысты болады. Кең тараған протондық перовскиттағы протонды тасымалдауға
оттегі протон үшін қармақ болады жəне протонның араласып кетуіне мүмкіндік жасайды.
Міне сондықтан тордағы оттегі мен оның өтуін бөлген жөн. ТДС əдісі берілген зерттеулерде
қолданылды.
Жоғарғы температура нүктесі тұндырылған жəне тұндырылмаған барий цератында əр
түрлі физикалық үрдістерге байланысты екені анықталды. Бірінші жағдайда оттегі ауадан
шығады, онда фазалық ауысу сияқты тетракуб оттегінің шығуын жеңілдетеді. Мұндай ауысу
тек қана барий цератында ғана кездеседі.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] 1.Khromushin I.V., Aksenova Т. I., Tuseyev Т., Munasbaeva К.К., Ermolaev Yu.V.,
Ermolaev V.N., Seitov A.S. Modification of barium cerates by heavy ion irradiation. Advanced
Materials Research, 2013, Vols 781-784, pp. 357-361.(инф.фактор-0.134)
[2] М.Е.Компан, Ю.М. Байков, Б.А.-Т. Мелех, А.В. Якубович. Спектры
люминесценции номинально чистых кристаллов перовскитов ВаСеО3. ФТТ, 2002, т. 44,
вып.7. с. 1211-1214.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Толеубеков К.О.
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби
Научные руководители: Ph.D, старший преп. Березовская И.Э
Витюк Г.А., Ph.D докторант, филиал ИАЭ РГП НЯЦ РК
Атомная энергетика – одна из основных отраслей мировой энергетики, занимающая
третье место по количеству вырабатываемой электроэнергии после угольной и
гидроэнергетики. Переход к строительству реакторов на быстрых нейтронах создаст базу для
развития атомной энергетики.Они позволяют более эффективно использовать запасы урана,
решать задачи охраны окружающей среды и быть более безопасны, чем эксплуатируемые
сейчас ядерные энергоблоки [1].
Перспектива развития ядерной энергетики неразрывно связана с решением проблем
безопасности ядерных реакторов. Одной из важнейших сторон обеспечения безопасности
является всестороннее изучение влияния гидродинамических эффектов и условия
теплосъема в ядерных реакторах. Анализ безопасности реакторных установок проводится
путём выполнения численных исследований различных режимах их работы с
использованием программных комплексов и расчётных кодов. Корректный расчет таких
процессов может четко показать как ведет себя ядерный реактор при стационарных и
аварийных режимах работы. Также результаты теплогидравлических расчетов активной
зоны служат исходными данными для вычисления нейтронной физики, термомеханики
твэлов и ТВС, скорости коррозионных процессов.
В данной работе для обоснования проектных параметров активной зоны ядерного
реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем в режиме нормальной
эксплуатации были выполнены теплогидравлические расчеты тепловыделяющих сборок
(ТВС) реактора на быстрых нейтронах со средней и максимальной энергонапряженностью.
В процессе проведения работы был выполнен оценочный теплогидравлический расчет
параметров конструкционных элементов активной зоны реактора на быстрых нейтронах,
разработана трехмерная расчетная модель сегмента ТВС и проведено определение теплового
состояния ТВС при установившемся режиме теплообмена между ТВС и натрием на
стационарном уровне мощности ТВС. Вычисления проводились с помощью программного
комплекса ANSYSFLUENT [2].
В результате проведенной работы были определены: распределение температуры в
теплоносителе, оболочке и сердечнике твэла по высоте ТВС; максимальные значения
температуры в элементах ТВС при средней и максимальной их энергонапряженности;
скорость и перепад давления по высоте теплоносителя. По результатам расчетов проведен
анализ полученных результатов.
Таким образом, расчетное моделирование реакторных установок дает возможность
проводить научные исследования, позволяющие оптимизировать конструкцию реакторной
установки и режимные параметры жидкометаллического теплоносителя в первую очередь с
целью обеспечения безопасности работы ядерного реактора.
Использованная литература:
[1] 1Акатов А.А и др. Будущее ядерной энергетики. Реакторы на быстрых нейтронах.//
АНО «ИЦАО», Москва, 2012, С.7-8
[2] 2 ANSYS Fluent Tutorial Guide. // University of Southampton, 2013, p.1034

150

ЭТИЛ СПИРТІ КРИОКОНДЕНСАТТАРЫНЫҢ ЖҰҚА ҮЛДІРЛЕРІНІҢ
ҚАСИЕТТЕРІНЕ КОНДЕНСАЦИЯЛАУ ТЕМПЕРАТУРАЛАРЫНЫҢ ƏСЕРІН
ЗЕРТТЕУ
Төребай Ə.Н.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші ф.м.ғ.д., доцент: Алдияров А.У
Этанол қатты күйде əмбебап полиморфты жəне полиаморфты қасиеттерге ие. Екі
кристаллдық күймен қатар, қатты этанол аморфты күйде жəне аморфты шыны күйде
кездеседі.
Этанол молекуласы сызықты емес, оның молекуласы 9 атомнан жəне 3N-6 құралады,
яғни 21 фундаментальды тербелісі бар. Тербелістердің ангармоникасы – негізгі жиіліктерден
басқа, əлсіз жолақтар, яғни, обертондары жəне құрмалас жиіліктерді байқауға əкеліп соғады.
Обертондар негізгі жиіліктерден құралады, ал құрмалас жиіліктер негізгі жиіліктердің
қосындысынан немесе айырымынан тұрады.Əр түрлі тип симметриялар болғандықтан,
барлық 21 тербелістер ИҚ-спектрде белсенділік көрсетпейді.[1-2].
Қатты этанолдың зерттелетін үлгілерін екі жолмен – сұйық фазаны суыту жəне
суытылатын беттегі газ фазалық конденсациялау əдісімен алуға болады.
Қатты этанол спектрінің жұту жолақтары СН жəне СО молекулалар арасындағы өзара
байланыс əсерінен 25 см-1–ден аспайтындай өте аз ығысады. ОН байланысы үшін
жолақтардың спектрі бірнеше жүздеген см-1–ге дейн өзгереді.

(ə)

(б)

Сұрғылт түс – сутегі, қызғылт - оттегі, аспан көк - көміртегі
Сурет 1. Геометрлік тізбек (а), таяқшалы үлгі (ə) жəне C2H5OH этанол мономерінің (а)
электрондық құрылымы
Пайдаланған əдебиеттер:
[1]Криокристалы / Под ред. Б. И. Веркина и А.Ф. Прихотько Киев: Думка, 1983 – 530 б.
[2]Hemstreet, R.T. ; Hamilton, I.R. ; J. Chem. Phys. 34(1961) 952 р
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КВАЗИСТАЦИОНАРЛЫ АРАЛАСУ КЕЗІНДЕГІ ГАЗ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
ДИФФУЗИЯНЫҢ АРНАЙЫ РЕЖИМДЕРІН СИПАТТАУ
Тукен М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: професор Косов В.Н.
Қысым - көпкомпонентті жүйелерде масса алмасудың маңызды сипаттамасы болып
табылады. Зерттеудің мақсаты- қысымның диффузия тудырушы компонеттің концентрация
қоспасына изотермиялық диффузия кезіндегі əсерін теориялық түрде көрсету. Зерттеу 0,51
C3H8 + 0,49 He - 0,3 C3H8+0,7 СН4 осы жүйе бойынша температурасы 298,0 К жағдайында
жүргізілді. Есептеулер қысымның артуы тұрақсыз процестің қарқындылығына əкелетіндігін
көрсетті [1]. Əр түрлі компонеттердің нақты қасиеттерін есепке ала отырып, масса
тасымалының түрлерін тəжірибе арқылы анықтауға болады [2]. Эксперимент екі фильтр
əдісін орнату бойынша жүргізілді [3]. 1 Суретте зерттеу нəтижесі 298 К температурада
көрсетілген. 1 Суретте көрсетілгендей, қысымның артуы кезінде төменгі колбадағы пропан
(C3H8) концентрациясы артады, ал жоғарғы жағында ол ауытқиды.

Сурет 1. Газ жүйесінде масса тасымалы
Т = 298,0 К, L = 16,5·10-3 м, r = 3·10-3 м.
Жүйе : 0,51
+ 0,49
– 0,3
+0,7 CH4
Алынған нəтижелерді бір мəнді емес. Егер процесті метан мөлшеріне қарай төменгі
колбадан жоғары колбаға өткізсе , араластыру процесі диффузиялыққа сəйкес келеді.
Эксперименталдық нүктелер қателіктің көп болу кезінде теориялық жолмен сипатталады.
Егер пропанды жоғары колбадағы мөлшерімен талдайтын болсақ, онда араластыру процесі конвективті болып табылады. Төмен қысымдармен жұмыс істеу барысында теориялық жəне
практикалық тəжірибе мəндерінің арасында байланыстың болмау себебінен диффузиялық
тұрақсыздық пайда болады. Осылайша, кейбір изотермиялық үш компонентті газ
қоспаларындағы жаппай тасымалдау процестерінің екі шақпақтастық əдісінің тəжірибелік
зерттеулері гравитациялық тұрақтылық жүйеде конвективті ағындар (диффузиялық
тұрақсыздық) пайда болғанын көрсетті. Сондай-ақ, зерттеулерде газдың газ жүйесінде
тұрақсыз диффузия процесінің пайда болуына ықпал ететін 9 фактордың бірі екенін
дəлелдейді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Жаврин Ю.И., Косов Н.Д., Белов С.М., Тарасов С.Б Кейбір компонентті газ
қоспаларында диффузиялық тұрақтылыққа қысымның əсері // ЖТФ, 1984. Т. 54. № 5. С. 943947.
[2] Молдабекова М.С., Асембаева М.К., Мукамеденкызы В., Абдулаева Э.Б.
Құрамында пропаны болатын үшкомпонентті газ қоспасындағы механикалық тепе теңдіктің
орнықсыздығын Стефан Максвелл əдісімен зерттеу //Вестник КазНУ. Физика, №1 (56),
Алматы: Қазақ университеті, 2016. С. 4448.
[3] Физика-математика ғылымдарының кандидаты дəрежесі бойынша термиялық
физика жəне теориялық жылу техникасы бойынша диссертациясы. Асембаева М.К., 2010 ж.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ПО ПАРАМЕТРАМ ПРИ РЕШЕНИИ
ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Халявин А.М.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург
Научный руководитель: д.т.н., профессор Пилипенко Н.В. (Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики, г. Санкт-Петербург)
В настоящее время одним из перспективных методов решения обратных задач
теплопроводности является метод параметрической идентификации дифференциальноразностных моделей теплопереноса с использованием фильтра Калмана (ФК) по параметрам.
ФК широко применяется в нестационарной теплометрии при определении граничных
условий тепообмена и уточнения теплофизических свойств материалов объекта
исследования. Однако его использование связано с рядом трудностей и в первую очередь с
часто неизвестным начальным распределениями температуры в объекте исследования.
В работе предложен метод решения обратных задач теплопроводности, в котором
используется расширенный ФК, отличающийся от ФК по параметрам введением
расширенного вектора состояния, который включает как температуры объекта, так и
граничные условия теплообмена. Отличительной особенностью дифференциальноразностной модели теплопереноса является ее нестационарность, а именно, зависимость
матрицы обратных связей от времени. Важной особенностью расширенного ФК является,
что оптимальные оценки вектора состояния начинают определяться с первых временных
шагов. Предложенный метод восстановления нестационарного теплового потока с
использованием расширенного ФК был реализован программным комплексом «Heat
Identification», тестирован и внедрен в практику нестационарной теплометрии. Приведены
результаты модельных и натурных экспериментальных исследований различных процессов,
которые подтвердили перспективность предложенного метода.
Ниже приведен рисунок окна программы «Heat Identification»:
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РАЗНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В
КОЭФФИЦИЕНТНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Халявин А.М.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург
Научный руководитель: д.т.н., профессор Пилипенко Н.В.(Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики, г. Санкт-Петербург)
В настоящее время метод параметрической идентификации дифференциальноразностных моделей теплопереноса в системах тел нашел применение при восстановлении
нестационарных условий теплообмена. При этом решаются прямые, обратные и
комбинированные задачи теплопроводности, в которых определяется тепловой поток, по
измеренным в эксперименте температурам и уточняются теплофизические свойства
материалов объектов исследования.
В работе предложен метод решения обратных задач теплопроводности по
восстановлению нестационарного теплового потока и уточнению коэффициентов
теплопроводности в процессе одного и того же эксперимента. Принципиальной
особенностью метода являются включение в матрицу функций чувствительности на каждом
шаге как граничных условий, так и неизвестной теплопроводности материала объекта, в
частности, преобразователя теплового потока.
Данный метод даёт возможность разработать требования к используемым
преобразователям теплового потока, выбрать тип и конструкцию преобразователя,
отвечающую предъявляемым требованиям, а также спроектировать преобразователь с
заранее заданными характеристиками.
Алгоритм расчета реализован в виде программы «Heat Conduction» на языке Scilab.
Ниже представлены результаты восстановления линейного теплового потока:

1-эталлоные 2-восстановленные значения теплового потока.
Использованная литература:
[1] Пилипенко Н.В. Неопределенность восстановления нестационарного теплового
потока путем параметрической идентификации дифференциально-разностной модели
теплопереноса. Изв. вузов. Приборостроение. 2017. Т. 60, №7. С. 664 – 671.
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ИЗУЧЕНИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛООТДАЧИ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА
Шалқаров М., Коканбаев А., Темірəлі Б.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Исатаев М.С., Сейдулла Ж.Қ.
Наиболее характерное влияние интенсивности турбулентности набегающего потока
достигается при изучении местного значения коэффициента теплоотдачи. Как известно,
интенсивность теплоотдачи и ее значение в основном определяется структурой течения,
которая зависит от значения числа Рейнольдса и от степени загромождения потока [1].
Опыты проводились при загромождениях канала q=0,385 в области изменения уровня
турбулентности 0,4≤ε≤4,8%. Измерения проведены при
одинаковых значениях числа
Рейнольдса (22400, 56600 и 70800).
Распределение местного коэффициента теплоотдачи круглого цилиндра в зависимости
от уровня турбулентности набегающего потока приведено на рисунке 1.
При докризисных режимах обтекания положения точки отрыва пограничного слоя, т.е.
минимум теплоотдачи соответствует θ≈90°, при q=0,385.Смещение точки отрыва в область
θ≈140°, характеризуемое изменением структуры течения с наступлением сверхкризисного
режима видно из рисунка 1 (линия 4). А нижние линии, соответствующие значению числа
Re=22300, при сравнительно больших уровнях турбулентности характеризуют переходной
режим от докризисного к сверхкризисному. Данному виду течения также соответствует
линия 3.
Наступление кризисного режима вызывает значительный рост теплоотдачи тела от
кормовой области при больших загромождениях (до 50%), чем при малых q (12–14%). Если
при докризисных режимах обтекания, теплоотдача кормовой области составляла 40% от
средней теплоотдачи, то при сверхкризисных режимах составляет ее половину.
Таким образом, смещение точки отрыва пограничного слоя (улучшение обтекания –
80% поверхности тела омывается внешним потоком) и уменьшение длины зоны (от l/d≈3
доl/d≈1,2) обратных токов жидкости приводит к выравниванию теплоотдача от обеих
половин круглого цилиндра.

q=0,385; значения Ref иε(%):1 – 22300; 4,64; 2 – 56600; 0,47;
3 – 56600; 1,90; 4 – 56500; 3,74
Рис. 1. Распределение местного коэффициента теплоотдачи по поверхности цилиндра
Использованная литература:
[1] Bogomolov D.V., Setuha A.V. O chislennom modelirovanii trehmernyh vihrevyh
techenij ideal'noj zhidkosti v bezgranichnoj oblasti izolirovannymi vihrevymi jelementami //
Nauchnyj vestnik MGTU GA. Serija «Ajeromehanika i prochnost'». 2008. №125(1). – S.73-78.
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ЖЭО ОТЫН ЖАҒУ ҮДЕРІСІН ЖЕТІЛДІРУ
Щанова Б.Б.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Жуманов М.А.
Біздің жер шарымызда өндірілетін электр энергиясының 76% –ға жуық шамасы жылу
электр станцияларында өңделеді. Бұл дегеніміз жер шарының аймақтарындағы органикалық
отынның қорының жеткілікті болғанына, жылу электр станцияларындағы техникалық
прогресіне байланысты. Сол сияқты Қазақстанның да ірі өндіріс орындары мен елді
мекендерінің көпшілігі ЖЭО жылуымен қамтамасыз етіледі. Осыған орай отын жағу үдерісін
жетілдіру өзекті мəселелердің бірі болып табылады. Соның ішіндегі қолданыстағы екі тəсілді
атап өткен жөн.
Шаң-көмірлі қазандықтарда тұтандыру жəне жандырудың плазмалық технологиясы.
Шаң-көмірлі қазандықтарын тұтандыру жəне жану процестерін тұрақтандыру үшін əдетте
құны үнемі өсетін табиғи газды немесе мазутты пайдаланады. Сондықтан мазут пен газға
қарағанда жоғары жану температурасы мен ұшпа заттардың аз шығуына орай ұзақ уақытты
температуралық əсер етуді қажет ететін көмір тозаңын қолдану актуальді болып табылады.
Плазматрондар жоғары температура соққысын дамыта алады. Плазманың көмір шаңына əсер
етуі оны бірқатар оң өзгерістерге əкеледі. Мысалы: көмір бөлшектерін кішігірім бөлшектерге
ұсақтап тастайды да, олар қарқынды түрде газдандырылады. Нəтижесінде отынның
реакциялық қасиеттері ұлғайып , жанудың деңгейі тұрақты болады.[1]
Келесі əдістің бірі-механикалық активтендірілген көмірмен жандыру технологиясы.
Əдістің мəні – 1 суретте көрсетілген арнайы диірменнің
көмегімен отын ретінде
қолданылатын көмірді микро бөлшектерге дейін ұсақтау.[2]

Сурет 1. Ұсақ ұнтақты дезинтегратор
Бұл əдістерді қолдана отырып, біз мазут пен газды көмірмен алмастыру арқылы ауаға
кететін азот оксидін 40-50% –ға төмендетеміз жəне жұмыс істеу қауіпсіздігін арттырамыз.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Елин В.Н. Технология плазменного розжига и поддержания горения в
пылеугольных котлах.- Уголь, апрель 2011. -12б.
[2] Богданов В.С. Дезинтегратор с повышенными нагрузками на измельчаемый
материал.- Строительные и дорожные машины. №5, 2009. -54б.
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КӨЛБЕУЛІК БҰРЫШЫ ƏР ТҮРЛІ КАНАЛДА AR+HE–N2ДИФФУЗИЯЛЫҚ
АРАЛАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Ыдырыс Ұ., Налиханов Б.
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы
Ғылыми жетекшілері: п.ғ.д., профессор Молдабекова М.С., ф-м.ғ.к., аға оқытушы
Асембаева М.Қ.
Coңғы кeздepi диффузиялық apaлacудың кeңiнeн зepттeлiнiп жүpгeн epeкшe
қacиeттepiнiң бipi – тығыздықтың opнықты cтpaтификaцияcы жaғдaйындaғы диффузиялық
opнықcыздық. Ocы epeкшeлiктi aнoмaльдi гpaвитaциялық кoнвeкция дeп тe aтaйды.
Лoшмидт түтiкшeciндe үшкoмпoнeнттiк гaз қocпaлapындaғы диффузиялық тepмoэффeктi
құбылыcын зepттeй oтыpып, Миллep мeн Мeйcoн [1] кeйбip жүйeлep үшiн гaздapдың бөлiну
шeкapacының eкi жaғынaн тeмпepaтуpaның өзгepici бipнeшe oндық ceкунд iшiндe тepбeлмeлi
cипaтқa иe бoлaтындығын бaйқaғaн, aлaйдa, нeгiзiнeн oл мoнoтoнды түpдe apтуы тиic
бoлaтын. Coнымeн қaтap, үшкoмпoнeнттiк қocпaлapдың диффузияcында кoмпoнeнттep
кoнцeнтpaциялapының жүйeлi eмec тepбeлicтepi бaйқaлғaн. Мысал ретінде, табиғи газдағы
аммиактың синтезін, газ тəрізді отынның жануын жəне т.б. құбылыстарды айтуға болатын
мұндай ақпарат қажет жəне маңызды болып табылады, яғни құбылыстың мағынасын ашуға
жəне өндіру жұмыстарын шынайы құбылыстарға негізделуіне жағдай жасайды.
Зерттеуге екіколбалық əдіспен Ar+He–N2газ жүйесінің диффузиясын эксперименттік
зерттеу алынды. Ar+He бинарлық газ жүйесі екіколбалық аппаратттың жоғарғы колбасында,
ал N2төменгі колбада орналасқан. Көлбеулік бұрышы əр түрлі 5÷85 градус аралығында
зерттелді. Эксперименттің созылу уақыты 5 минут. Зерттеу нəтижелері төменгі графикте
келтірілген.
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Тəжірибе зерттеу нəтижесінде, газ жүйесіндегі диффузиялық араласуында Ar
компоненттердің концентрациясының өзгеруі зерттелді. Көлбеулік бұрышы 25 градуста
концентрациясының максимум өзгеруі ерекшеліктері эксперименттік көрсетілді.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Молдабекова М.С., Асембаева М.К., Ержанқызы А.
Көпкомпонентті газ
қоспаларындағы массатасымалдау процесін зерттеу. // Известия НАН РК. Сер. физ.-мат. – №
2(294). – 2014. – С. 159-162.
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ОТХОД ФОСФОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА – ФЕРРОФОСФОР
Ыдырысов М.А.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,Казахстан, г. Алматы
Научный руководитель: к.т.н. доцент Туякбаев А.А.
Феррофосфор – куски зернистого металла, очищенные от примеси шлака. Состоит из
фосфидов железа. Состав его приблеженно соответствует формуле Fe2P. Получается как
побычный продукт в результате сплавления железа и фосфора при электротермическом
пройзводстве фосфора. Феррофосфор применяют в производстве некоторых сортов стали и
чугуна с повышенным содержанием фосфора [1].
Феррофосфор
является
побочным
продуктомпроизводствафосфораэлектротермическимметодом.На1тфосфораобразуется
от
100 до 600кг феррофосфора (в зависимости от содержанияжелеза в шихте и режима
расходования электродов), содержащего 15-27%фосфора, 1-15%Si, 1-6%Mn, 0,5-1,5Ti, 0,20,8V,
Fe-остальное.
До
конца
XXстолетияосновнымпотребителемэлектротермическогоферрофосфораявлялась
черная
металлургия. Однако в последнее время, несмотря навведение сортности на феррофосфор
возникли
проблемы
со
сбытомферрофосфора,связанныесповышениемтребованийккачествуферрофосфора
по
однородности состава, шлаковым включениям, атакже сневозможностью использования
феррофосфора для производства сталей безспециальных мер по доводке его по качеству.
Поэтому, в настоящее времянаблюдается избыток электротермического феррофосфора по
отношению
кпотребностямвметаллургическойотрасли.Этапотребностьсейчаспреимущественнозакрывает
сядоменнымферрофосфором(Р=14-16%,Si<2%, Mn<2% остальное –Fe). В связи с
вышеотмеченным в настоящеевремя на ТОО «Казфосфат» накопилось ≈ 100 тыс.т
феррофосфора,неимеющего сбыта. Проблема усугубляется тем, что каждый год
количествоэлектротермического феррофосфора на ТОО «Казфосфат» увеличивается на57тыс.т.Известныежеспособыпереработкиферрофосфорахарактеризуютсяневысокимитехноло
гическимииэкономическимипоказателями.
В связи с приведенным коллективом авторов кафедры «Теплофизики и технической
физики» КазНУ была предложена заявка на изобретение с названием «Способ изготовления
кровли» [2], включающий процессы прокатки листового железа или стали, отличающийся
тем, что на рабочие поверхности листов железа или стали методами порошковой
металлургии при температуре 800÷1000°С осаждают коррозионностойкую пленку толщиной
0,2÷1 мм из порошка феррофосфора, отхода фосфорного производства.
Использованная литература:
[1]Научные основы и технологии металлургической переработки феррофосфора в
специальные материалы и изделия / Протопопов А.В. – Чимкент, 2002.-225 с.
[2]Болегенова С.А., Туякбаев А.А., Ыдырысов М.А. Положительное решение по заявке
на изобретение №2018/0902.1 от 4.12.2018. Способ изготовления кровли.
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ГИДРОТЕРМАЛДЫ СИНТЕЗДЕУ ƏДІСІМЕН ZnS ЖҰҚА ҚАБЫҚШАЛАРЫН
АЛУ ЖƏНЕ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Əжігерей С.М
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қ.
Ғылыми жетекші: Калкозова Ж.К
Мырыш сульфиді ZnS кең тыйым салынған аймаққа ие (~3.67 эВ) жəне көрінетін
диапазонда жоғары мөлдірлігімен сипатталады. Бөлме температурасында ультракүлгін (УК)
аймақта жарықты эффективті түрде сəулелендіре алады, ерекше каталитикалық қасиеттерге
жəне электрөткізгіштікке ие. Осы қасиеттеріне орай электроника, сенсорика мен
оптоэлектроникада кеңінен қолданылады. Бұл материал люминофорлар жасау үшін,
оптоэлектроникада, лазерлік техникада, медицинада, QD-LED дисплейлерде жəне т. б.
практикалық қолдану тұрғысынан зерттеушілердің қызығушылығын тудырады [1].
Зерттеу жұмысында ең алдымен кремний төсеніштері бірнеше этаптан тұратын тазалау
сатыларынан өткізілді, ZnS жұқа қабықшалары таза төсеніштерде гидротермалды синтездеу
əдісімен алынды. Тəжірибеде мырыш ацетаты (Zn(CH3COO)2·2H2O) мен тиомочевина
((NH2)2CS) сулы ерітіндісі қолданылды. Негізгі реагенттер концентрациясы 0.01-ден 0.6 М,
синтез ұзақтығы 3 сағат, синтез температурасы 70-90оС. Синтез аяқталғаннан кейін ерітінді
ішіндегі ZnS-тің қалдық ұнтақтары бірнеше рет дистилденген суда жуылып, кептіріліп, одан
кейін 200°С, 250°С жəне 300°С температурада термиялық күйдіреуден өткізілді. Алынған
ұнтақтардың СЭМ бейнесі жəне рентгенді құрылымдық талдау нəтижесі 1 суретте
көрсетілген.

Сурет 1. ZnS жұқа қабықшасының СЭМ жəне РҚТ нəтижесі
СЭМ бейнелерінен көріп отырғанымыздай ZnS қабықшалары сфера пішінде болып
келеді. Əр түрлі температурада термиялық күйдіру нəтижесінде ZnS үлгілерінің
морфологиясының өзгергендігін байқадық, өте жоғары температурада күйдіруден кейін
сфера бетінде эрозия түзілетіндігі анықталды, яғни элементтік құрамы оттегімен молығады.
ZnS күшті жұтылу толқын ұзындығы 348 нм-ден кіші аумақта бақыланады, бұл ZnS тиым
салынған аумағының ені 3,56 эВ – қа сай келетінін көрсетеді. Сондай ақ, рентгенді
құрылымдық талдау нəтижелерінен алынған үлгілердің құрылымы поликристаллиттерге,
яғни мырыш сульфидінің сфалерит түріндегі құрылымына жəне ICSD бойынша 01-077-3378
нөмірлі карточкасына сəйкес келетіндігі анықталды. Halder-Wagner əдісі бойынша
есептеулер жүргізіліп, поликристаллиттер өлшемі анықталды.
Пайдаланғанəдебиеттер
[1] G.Z. Shen, Y. Bando, J.Q. Hu, D. Golberg // Appl. Phys. Lett.–2007.–Vol.90.– P.123101.
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ZnO ҰНТАҚТАРЫН СИНТЕЗДЕУ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Еденбаев Қ.К.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қ.
Ғылыми жетекші: д.ф.-м.н., профессор Абдуллин Х.А.
Бұл жұмыста өлшемдері бақыланатын ZnO наноұнтақтары гидротермалды əдіспен
синтезделді. Алынған ZnO наноұнтағының өлшемдері сканерлеуші электронды микроскоп
арқылы, кристалдық құрылымы рентгенқұрылымдық талдау арқылы, ал фотокаталитикалық
қасиеті органикалық зат – бояғыш родаминнің фотодеградациясы негізінде зерттелді.
Мырыш оксиді (ZnO) - көптеген жекелеген қасиеттердің көрінісіне байланысты
зерттеушілердің назарын аударатын жартылай өткізгіш материал. ZnO көрінетін диапазонда
мөлдір, жоғары механикалық беріктікке, жоғары жылу өткізгіштікке жəне төмен меншікті
кедергіге ие. Мырыш оксидінің ең перспективті бағыттарының бірі мырыш оксиді негізінде
органикалық қосылыстарды фотохимиялық қышқылдандыратын жоғары эффективті
қатализатор жасау [1].
Бұл жұмыста ZnO ұнтақтары гидротермалды əдіспен синтезтелді. Негізгі реагенттер
мырыш ацетаты, мырыш нитраты, уротропин, БАЗ, натрий гидроксиді. Эксперимент
барысында 4 үлгі алынды, 1-ші жəне 2-ші үлгі үшін, 1:1 қатынастацинк гексагидратының
нитратын жəне уротропин негізіндегі сулы ертінді алынды, синтез уақыты 1 сағат, синтез
температурасы 90°С. 3-ші жəне 4-ші үлгі үшін негізгі реагенттер – мырыш ацетаты, натрий
гидроксиді жəне БАЗ (натрий додецилсульфат). Синтез су моншасында 3 жəне 6 сағатта 95°С
жүргізілді. Түзілген ZnO ұнтағы бірнеше рет жуылып, кептіріліп, муфельді пеште 500°С – де,
6 сағат термиялық өңдеуден өтті. Сканерлеущі микроскопта үлгілерді қарау барысында 1-ші
реагенттермен алынған үлгілердің концентрациясы төмен болған сайын өлшемдері де кіші
болатындығы байқалды (25мМ – 70-130нм, 50 мМ – 115-180нм), ал 2-ші реагенттер арқылы
алынған үлгілерде синтез уақыты ұнтақтардың өлшеміне аса үлкен айырмашылық
жасамайтындығы анықталды (3 сағат – 33-85 нм, 6 сағат – 31-80нм). Өлшемдері кішкентай
ұнтақтардың фотокаталитикалық белсенділігі жоғары болатындығы дəлелденді. ZnO
ұнтақтарының рентгенограммасы да ұнтақтардың ұсақ дисперстілігін көрсетті.

Сурет 1. Родаминнің жұтылу жолағының
оптикалық тығыздығының төмендеу
кинетикасы

Сурет 2.Синтезделген №1, №2, №3, №4 ZnO
ұнтақтарының рентгенограммасы

Пайдаланған əдебиеттер:
[1]A comprehensive review of ZnO materials and devices / Ü. Özgür, Ya. I. Alivov, C. Liu et
al. // J. Appl. Phys. 2005, - Vol. 98. - P. 1 – 103.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ pH НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СИНТЕЗИРОВАННОГО ОКСИДА ЦИНКА
Е.Ю. Кедрук1, Л.В. Гриценко1,2, Х.А. Абдуллин2
1

Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.
Сатпаева, ул. Сатпаева 22, г. Алматы, Казахстан
2
Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа при КазНУ им.
аль-Фараби, пр. аль-Фараби, 71, г. Алматы, Казахстан
В настоящее время многие исследования сосредоточены на проблеме очистки сточных
вод. Однако, ввиду сложности и разнообразия используемых органических соединений
трудно подобрать универсальную процедуру очистки, которая бы полностью эффективно
устраняла все типы органических загрязнителей. Фотокатализ находит широкое применение
в области создания возобновляемых источников энергии, а также для очистки окружающей
среды. Активно изучается фотокатализ на основе полупроводников с точки зрения
экологических приложений [1, 2]. Данный процесс обладает большим потенциалом для
разложения загрязняющих веществ и очистки сточных вод [3, 4]. По сравнению с другими
способами очистки фотокатализ обладает рядом преимуществ, таких как полная
минерализация (1), отсутствие проблемы удаления отходов (2), низкая стоимость (3) и
отсутствие необходимости в исключительно мягких условиях для температуры и давления
(4).
В данной работе отработана низкозатратная технология синтеза наночастиц ZnO,
исследовано влияние уровня pH раствора на фотокаталитическую активность наночастиц
оксида цинка. Наночастицы ZnO были синтезированы в водном растворе дигидрата ацетата
цинка (CH3COO)2Zn×2H2O с добавление гидроксида натрия NaOH при комнатной
температуре, при этом уровень pH раствора варьировался в пределах от 7 до 14. Полученные
порошки
были
тщательно
промыты
дистиллированной
водой,
отделёны
центрифугированием, а затем высушены в сушильном шкафу при 100ᵒC в течение 6 часов с
последующим отжигом в муфельной печи при температуре 450ᵒC. Измерение
фотокаталитической активности полученных образцов ZnO наночастиц проводилось в
отношении деградации тестового вещества - красителя Родамина-В (RhB) под действием
УФ-излучения. Забор проб раствора RhB для измерения спектров оптической плотности
осуществлялся через каждые 30 минут в течение 2.5 часов.
Результаты исследования электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа
показали, что формируются наночастицы оксида цинка в виде чешуек. Отмечено, что
увеличение уровня pH влечёт уменьшение геометрических параметров наночастиц ZnO, при
этом толщина чешуек в некоторых образцах составила 20 нм. Наилучший результат при
фотокаталитической деградации Родамина-В показали образцы, синтезированные при
высоком pH ̴ (13-14). Стоит отметить, что деградация родамина-Впод действием УФизлучения в присутствии синтезированных порошков протекала быстрее, чем на заводском
образце ZnO.
Использованная литература:
[1] 1 S. C. Ameta, R. Ameta, J. Vardia, R. Ameta, Z. Ali, Photocatalysis : A Frontier of
Photochemistry, J. Indian Chem. Soc., 76 (6) (1999) 281-287.
[2] 2 Y. Cho, W. Choi, Visible light-induced reactions of humic acids on TiO2, J.
Photochem. Photobiol., 148A (2002) 129-135.
[3] 3 J. M. Hermann, Heterogeneous photocatalysis: Fundamentals and applications to the
removal of various types of aqueous pollutants, Catal. Today, 53 (1999) 115-129.
[4] 4 S. C. Ameta, R. Chaudhary, R. Ameta, J. Vardia, Photocatalysis : A Promising
technology for wastewater treatment, J. Indian Chem. Soc., 80 (4) (2003), 257-265.
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SHEET STRUCTURE TUNGSTEN OXIDE NANOMATERIALS
Markhabayeva A.A
Al-Farabi Kazakh National University
Scientific advisor: Abdullin Kh.A.
Two dimensional nanosheets have attracted much attention because of their physical,
chemical and optical properties more better comparing with a large materials. Tungsten oxide
nanostructures can be used as a photocatalyst, photoanode, photoluminescence, gas sensor materials
and supercapacitor [1-3]. Different kind of tungsten oxide sheet structure nanomaterials have been
synthesized by hydrothermal method changing temperature and type of acids.
The effect of acids and synthesis temperature to the morphology of final products was studied
in this work.
For hydrothermal synthesis, sodium tungstate dihydrate (Sigma Aldrich) and citric acid,
hydrochloric and nitric acid were used. The powders were obtained using two ways: hydrothermal
synthesis at ~95°C temperature and atmospheric pressure; the second, synthesis in autoclave at
180°C temperature and pressure above atmospheric.
The surface morphology photos were obtained using a field emission scanning electron
microscope Hitachi S-4300 E/N. The structure was studied using XRD and Raman spectroscopy.

a

b

c

d

e

f

Fig.1. WO3 nanosheets synthesized by hydrothermal method using citric acid at 180 0C (a,b),
WO3 nanosheets like a flowers synthesized by hydrothermal method using nitric acid at 95 0C (c,d)
and WO3 nanoplates synthesized by hydrothermal method using citric acid at 950C
References
[1]Kh.A. Abdullin, Zh.K . Kallkozova, A.A Markhabayeva , R. Dupre, Md Moniruddin, and
N. Nuraje.Core-Shell (W@WO3) Nanostructure to Improve Electrochemical Performance. ACS
Appl. Energy Mater., 2019, 2 (1), pp 797–803
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ЛЕГИРОВАНИЕ ФТОРОМ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА,
СИНТЕЗИРОВАННЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ
Е.А. Грушевская, Е.А. Дмитриева, Д.М. Мухамедшина, К.А. Мить, И.А. Лебедев
Физико-технический институт, SatbayevUniversity, Алматы, Казахстан
Композитные системы на основе SnO2 являются перспективным материалом для
создания пленочных покрытий, которые применяются в качестве активных слоев в
газоаналитическом оборудовании. Для улучшения функциональных свойств проводят
легирование пленок, которое приводит не только к внедрению необходимого элемента, но
и к изменению структуры и морфологии поверхности пленок.
В данной работе исследованы основные функциональные свойства тонких пленок
SnO2, полученных из мелкодисперсного золя. Расчетная толщина пленок, полученных из
золя, составляла 60 ± 7 нм. Пленки, синтезированные из золя с добавлением фторида
аммония, обладали большей расчетной толщиной 90 ± 7 нм. Поскольку условия нанесения
пленок на поверхность стеклянной подложки были одинаковыми, можно предположить
увеличение адгезии пленки к подложке при добавлении NH4F. Пленки, полученные из золя с
добавлением NH4F в диапазоне длин волн от 550 нм до 2300 нм имеют на 4-5% более
высокую прозрачность, чем пленки, полученные из золя без добавок. Интерференционные
полосы на спектрах пропускания не наблюдаются, что может быть связано с поглощением в
пленке или с рассеиванием электромагнитного излучения от неровностей поверхности.
а)

б)

Поверхность пленок SnO2: а – пленка, полученная из золя без добавок; б – пленка,
синтезированная из золя с добавлением NH4F.
Пленка, полученная из золя, состоит из глобул, отдельно стоящих или
сгруппированных. Добавление NH4F привело к образованию дендритной структуры пленок.
Пленки, полученные из золя, обладали поверхностным сопротивлением 78,9±6,9кОм .см.
Пленки,
синтезированные из золя с добавлением фторида аммония, обладали
поверхностным сопротивлением 69,4±8,3кОм.см. Понижение поверхностного сопротивления
подтверждает включение ионов F-в матрицу SnO2 в качестве дополнительных источников
свободных носителей заряда. При нагревании электрическое сопротивление пленок
уменьшается, это объясняется тем, что с повышением температуры число освобождающихся
электронов увеличивается. Для всех исследуемых пленок максимальная чувствительность к
парам этанола концентрацией 1 мг/л наблюдалась при температуре подложки 230°С.
Чувствительность пленок, синтезированных из раствора, содержащего оксид олова в виде
дисперсной фазы, без добавок и с добавлением фторида аммония составила 2,7±0,3 и 3,0±0,3
относительных единиц, соответственно. Увеличение чувствительности пленок связано с
увеличением поверхности, на которой происходят реакции адсорбции-десорбции.
Работа выполнена при финансовой поддержки Министерства Образования и Науки по
теме BR05236404.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ НА СТРУКТУРУ ПОЛУЧАЕМЫХ ПЛЕНОК
Е.А. Грушевская, Е.А. Дмитриева, И.А. Лебедев, Н.М. Томпакова, А.С. Серикканов
Физико-технический институт, SatbayevUniversity, Алматы, Казахстан
Наибольший интерес для газочувствительных датчиков представляют слои с
управляемой пористой структурой. Поры, имеющие разные размеры в иерархических
структурах, выполняют важные функции - они подводят и отводят продукты реакций,
управляют размерами сечений путей протекания тока и адсорбционно-десорбционными
процессами детектируемого газа. Одним из способов управления структурой пленок,
является – изменение рН пленкообразующего раствора.
В данной работе рассмотрено влияние рН пленкообразующего раствора на структуру
получаемых пленок.
а)

б)

100мкм

100мкм

а) рН=1,49; б) рН=1,67
Рис. 1. Структура поверхности пленки SnO2, полученная из раствора с концентрацией
ионов олова 0,12 моль/л с добавлением различного количества гидроксида аммония NH4OH
на 100мл раствора
Пленка, полученная из раствора с концентрацией ионов олова 0,12 моль/л, без добавок
(рН=1,45) обладает ровной поверхностью. Увеличение рН раствора до 1,49 (рисунок 1а)
приводит к появлению структурных образований (при данном увеличении) в виде кругов
размером около 5 мкм в диаметре. С увеличением рН до 1,52 количество таких структур
увеличилось и появились структуры в виде шестигранников с вытянутыми вершинами
размером до 10 мкм. При рН=1,55 наблюдается образование структур в основном в виде
шестигранников с вытянутыми вершинами размером 10-15 мкм, присутствуют структуры в
виде крестов размером до 30 мкм. Дальнейшее увеличение рН с 1,55 до 1,61 приводит к
образованию структур в виде шестигранников с вытянутыми вершинами размером 10-30
мкм. При рН 1,67 большей частью образуются крестообразные структуры размерами от 50
до 120 мкм (рисунок 1б).
Структуры с «развитой» поверхностью более чувствительны к изменению
концентрации газов в окружающей среде, что и необходимо для разработки газовых
сенсоров.
Работа выполнена при финансовой поддержки Министерства Образования и Науки
грант АР05134263
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ИК-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ЭТАНОЛА С
ПРИМЕСЬЮ АРГОНА
Коломийцева А.В., Нурмукан А.Е.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
Алматы, Республика Казахстан
Научный руководитель: PhD, Соколов Д.Ю.
Процессы осаждения, сублимации и вторичного осаждения газов при низких
температурах являются неотъемлемой частью явлений тепломассопереноса в криогенновакуумной аппаратуре и имеют большое значение для работы оптических приборов в
космических условиях. Общеизвестно, что значительное количество вещества во Вселенной
представляет собой многокомпонентные льды, криогенно осажденные на поверхности
космических объектов. Под воздействием внешних факторов такие льды могут претерпевать
фазовые переходы, при которых некоторые их компоненты могут испаряться, что приводит к
структурному превращению оставшегося материала. Следовательно, образуется новая фаза,
свойства которой зависят от кластерного состава оставшегося материала, а также от
температуры поверхности. Такие процессы могут моделироваться с использованием
криогенного оборудования в лабораторных условиях. Настоящая работа направлена на
всестороннее изучение образования, эволюции и реструктуризации тонкопленочных смесей
этанола и с инертным материалом-хозяином аргоном после испарения последнего. Образцы
образуются при криовакуумном осаждении испытуемого вещества из газовой фазы на
подложку при низких температурах в диапазоне от 10 К до 40 К и давлениях газа от 10 7
Торр до 10 3 Торр. Толщина образца варьируется от 10 мкм до 100 мкм.

Рис. 1. ИК-спектры криоконденсатов этанола и его смесей. Диапазон 650-1400 cm-1
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ТОНКИЕ АМОРФНЫЕ АЛМАЗОПОДОБНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ПЛЕНКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОЧАСТИЦАМИ ИРИДИЯ
Ф. Бекмұрат
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Рягузов А.П.
Синтез тонких алмазоподобных пленок c наночастицами Ir проводился методом ионноплазменного магнетронного со-распыления комбинированной углеродной мишени (99.999
ат.%) на кварцевых и кремниевых подложках в атмосфере инертного газа Ar (99.999 ат.%).
Концентрация иридия в а-С пленках определялась методом энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопией (EDS). На рисунке 1 приведены результаты AFM
поверхности для трех различных концентраций XIr.

б) ХIr= 0.65 ат. %
в) ХIr= 1.58 ат. %
а) ХIr= 0.0 ат. %
Рис.1 АСМ поверхности DLC а-С <Ir>пленок
Локальная структура образцов исследовалась рамановской спектроскопией(RS) на
установке NTegraSpectra (NT-MDT, Russia). Спектры RS получали с использованием лазеров
на длине волны 473 нм и 633 нм. Зависимость интенсивности излучения RS от концентрации
иридия при возбуждении на длине волны 473 нм приведена на рис. 2.
а)
б)

Рис. 2. RS а-С<Ir> пленок синтезированных на кварцевой (а) и кремниевой (б) подложках
На рисунке 3 наглядно показано изменение положения G пика в а-С<Ir> пленках на
кварцевой и кремниевой подложках. Как видно из рисунка 3(а), положение G пика, при
возбуждении лазером 473 нм и 633 нм, не меняется. Изменение в положении G пика
наблюдаем только при возбуждении на 633 нм в а-С<Ir> пленках на кремниевой подложке.

а) подложка SiO2

б) подложка Si

Рис.3. Зависимость положения G пика от концентрации Ir в а-С пленках
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК СЛОЖНООКСИДНОЙ СИСТЕМЫ МЕДЬ-ВИСМУТ
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Пузикова Д.С.1,2, Хусурова Г.М.1, Дергачева М.Б.1
1

Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского, Алматы,
Казахстан
2
Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби,
Алматы, Казахстан

В последние годы становится все более популярным
использование
фотоэлектрохимических ячеек (PEC) для преобразования солнечного излучения и
разложения воды с целью получения «солнечного» водорода. Вследствие этого необходима
разработка эффективных, стабильных и относительно низкозатратных фотоэлектродных
материалов. Одним из недавно обнаруженных фотокатодных материалов является CuBi2O4.
Целью данного исследования было получение тонкопленочных образцов
сложнооксидной системы медь-висмут CuBi2 O4 и изучение их свойств для дальнейшего
применения в PEC. Осаждение пленок осуществлялось методом SpinCoatingс
использованием кислых растворов, содержащих соли меди и висмута. В раствор также
добавляли полиэтиленгликоль-2000 (PEG), что приводило к получению более плотного
покрытия за счет увеличения вязкости исходного раствора. Пленки были подвержены
отжигу при температуре 600 ˚С.
Результаты исследований (XRDdiagrams) всех образцов показали, что полученные
тонкие пленки имеют структуру кусашиита, которая соответствует соединению CuBi2O4.
Микрофотографии поверхности образцов (рис. 1, SEM) показывают, что добавление в
раствор полиэтиленгликоля способствует упорядоченному росту одинаковых по размеру и
форме зерен (190-210 нм), тогда как при первоначальных экспериментах (осаждение без
добавления PEG) наблюдалось развитие хаотично расположенных образований размером от
85 нм до 820 нм и наличие значительных перепадов рельефа. Исследования методом AFM
показали, что при использовании раствора с ПЭГ, в 1,5 раза уменьшается шероховатость
поверхности и кристаллиты имеют округлую форму, характерную для данного соединения.
Эти данные позволяют сделать вывод, что добавление в раствор PEG способствует
упорядочиванию структуры поверхности, что в свою очередь увеличивает эффективность
фотопреобразования в 2 раза (подтверждено методом РЕС).

a
б
Рис. 1. Микрофотографии поверхности пленок CuBi2O4 осажденных из раствора
a) без содержания PEG-2000; б) с содержанием PEG-2000

Работа выполнена при поддержке МОН РК, проект AP 05130392
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ НА
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ СЛОЁВ СУЛЬФИДА ЦИНКА
Е.Р.Ким1, Л.В. Гриценко1,2
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Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа при КазНУ им. альФараби, пр. аль-Фараби, 71, г. Алматы, Казахстан
Разнообразие свойств сульфида цинка обуславливает широкое применение в
современном приборостроении. Сульфид цинка, являясь широкозонным полупроводником,
вызывает повышенный интерес с точки зрения практических применений для создания
фотоприёмников, фотоэлектрических, регистрационных и люминесцентных устройств, в
оптоэлектронике, медицине, лазерной технике, QD-LED дисплеях [1] и т.д.
В работе изучена фотолюминесценция образцов ZnS, легированных медью,
полученных низкотемпературным гидротермальным методом синтеза. На рисунке 1
показаны спектры ФЛ образцов ZnS, синтезированных при температуре 70ᵒС, при различной
продолжительности синтеза. Полученные образцы ZnS демонстрируют свечение в синей
полосе, пик которой приходится на λmax= 460 нм. Замечено, что плёнки, синтезированные за
более продолжительный период, обладают большей фотолюминесценцией.
Внедрение атомов меди в структуру ZnS значительно увеличило интенсивность
фотолюминесценции (рисунок 2), при этом отмечено смещение ФЛ в зелёную область с
максимумом λmax= 510 нм. Эта эмиссия объясняется переносом электронов из вакансий серы
в состояния интерстициальной серы, которые в основном появляются на поверхности или
дефекте нанокристаллов. Видно (рисунок 2), что образцы ZnS:Cu обладают
фотолюминесценцией в широкой полосе сине-зелёной области, центрами которой служат
изолированные ионы меди, заменяющие ионы цинка в кристаллической решётке ZnS.
Отмечено, что максимальной интенсивностью фотолюминесценции обладали образцы
ZnS:Cu с наибольшим количеством примеси меди (20 вес.%), синтезированные при 70ᵒС в
течение 12 часов.

Рис. 1 – Спектры
фотолюминесценции образцов ZnS,
полученных гидротермальным методом при
температуре 70ᵒС

Рис. 2 – Спектры фотолюминесценции
образцов ZnS:Cu, полученных
гидротермальным методом при
температуре 70ᵒС

Использованная литература:
[1] Amaranatha Reddy D Reduced graphene oxide wrapped ZnS ternary composites
synthesized via hydrothermal method: applications inphotocatalyst degradation of organic
pollutants.-2015.-P.25–35.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОЛИИМИДНЫХ ПЛЕНОК CUCL2
НА ИХ ПРОВОДИМОСТЬ
Асильбекова Г.Х.
2

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби,Алматы, Казахстан

Для расширения областей применения алициклических полиимидов проводят их
модификацию. В частности, модификация АП тетраэтоксисиланом (ТЭОС) – соединением
на основе Si, приводит к появлению у АП температурной зависимости проводимости
полупроводникового типа. Одним из методов устранения накопления излишнего количества
статического электричества является увеличение объемной и поверхностной проводимости,
что достигается за счет введения в полимер металлсодержащих соединений: достаточно
эффективно используется CuCl2.
Для проведения этого эксперимента мною были взяты как исходная – пленка
АП+ТЭОС, а также пленки, модифицированные CuCl2 концентрацией от 0,01 до 0,1 %. Из
эксперимента следует, что при модифицировании пленок полупроводниковый характер
проводимости сохраняется.

Рис.1. Зависимость проводимости пленок
Рис.2. Зависимость энергии активации
АПИ0+ТЭОС(0,01)+ CuCl2(х) от концентрации
проводимости пленок АПИ0+ТЭОС(0,01)+ CuCl2(х)
CuCl2 прикомнатной температуре
от концентрации CuCl2

Как видно из рис. 1, модификация пленок АПИ0+ТЭОС(0,01) примесью CuCl2 с
концентрацией, равной 0,1 %, приводит к возрастанию проводимости более чем на порядок
величины.
Из рис. 2 следует, что модификация пленок АПИ0+ТЭОС(0,01) примесью приводит к
незначительному, в пределах погрешности эксперимента, уменьшению энергии активации
проводимости.
Возможной причиной возрастания проводимости пленок АПИ0+ТЭОС(0,01) при их
модификации примесью CuCl2 может являться увеличение концентрации носителей заряда,
так как в общем случае проводимость материала описывается выражением σ = еnμ.
Увеличение концентрации свободных носителей заряда в пленках АПИ0+ТЭОС(0,01)+
CuCl2(х) может быть связано с образованием в их матрице и на поверхности определенного
количества окиси меди (CuO) и чистой меди (Cu0) при модифицировании пленок
АПИ0+ТЭОС(0,01) примесью CuCl2.
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ЭНДОЭДРАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕНЫ
Аханова Н.Е.1, Керимбетов Д.2
1

Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа при КазНУ им. альФараби, г. Алматы, Казахстан
2
Казахстанско-Британский технический университет

Фуллерены, являющиеся углеродными наночастицами (Сn, где n может меняться от 20
до ~400, наиболее устойчивым молекулой является C60), а также эндоэдральные фуллерены,
содержащие атомы неметаллов, простейших молекул (N2, CO и др.), атомы металлов или
металл-содержащие кластеры — эндоэдральные металлофуллерены находят различные
применения в технике [1-5], поэтому развитие методов их синтеза является актуальной
задачей. Плазмохимический дуговой метод является универсальным, фуллерены получаются
при конденсации углеродного пара, образующегося вследствие термического испарения
материала анода в высокотемпературной области электрической дуги, температура которой
превышает 3000К [3]. В ходе синтеза продукты осаждаются на стенках реактора и на
электродах в виде сажи.
В настоящей работе в качестве электрода использовался графитовый стержень с
высверленным в торцевой части отверстием, заполняемым смесью аморфного графита с
порошком металла. Содержание металла в графитовом стержне обычно не превышало
нескольких процентов. Катодом служил стержень из чистого графита. Для изготовления
анода в графитовом стержне длиной 200 мм и диаметром 15 мм высверливалось отверстие
длиной 150 мм и диаметром 6 мм, которое заполнялось порошком борида циркония ZrB и
графитовым порошком. Перед синтезом стержень подвергался тепловой обработке, с целью
очистки от загрязнений и снижения кислорода. Для этого стержень прогревали в печи при
1200С в течение 60 минут, затем при 2500С в течение 60 минут, и медленно поднимали
температуру до 6000С в течение 5 часов. В результате отжига большая часть
отсорбированных на графите примесей была удалена, поэтому для получения высокого
выхода металлофуллеренов подготовленный стержень использовали сразу после
термообработки. Электродуговой синтез проводился в атмосфере гелия, ток дуги составлял
~190 А.
После синтеза фуллерен-содержащая сажа собиралась со стен реактора. Фуллерены
экстрагировались из сажи в диметилформамиде в течение 24 часов. Достигнут выход
целевого продукта в диапазоне 5-10 %, что является высоким и сравнимым с литературными
данными.
Получение фуллеренсодержащей сажи при добавлении некоторого количества
металлов дает возможность получения металлофулеренов, которые имеют разнообразные
области применения благодаря своим свойствам. Кроме того, такой синтез открывает
возможность искусственного и направленного вмешательства в структуру сферической
молекулы, для получения материалов с новыми уникальными свойствами.
Использованная литература:
[1] Кrоtо Н.W., Неаth J.R., O'Вгien S.С., Сurl R.F., Smа11еу R.Е. C60:
Buckminsterfullerene. Nature; 1985, 318, 162-163.
[2] Kratschmer W., Lamb L.D., Fostiropoulos K., Huffman D.R. Solid C60: a new form of
carbon. Nature; 1990, 347:354-356
[3] А.В.Елецкий//УФН,2000, том 170, номер 2 – 113-142
[4] A.J. Etindele, R. Maezono, R.L. Melingui Melono, O. Motapon//Influence of endohedral
confinement of atoms on structural and dynamical properties of the C60 fullerene//Chemical
Physics Letters//2017 у.
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БОЯҒЫШ ЕРІТІНДІДЕ АЛЫНҒАН «ҚАРА» КҮН ЭЛЕМЕНТІН ҚҰРАСТЫРУ
Қойшібек Т.М, Джунусбеков А.С.
əл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті,Алматы.
Жетекшісі: ф.-м. ғ.к., доцент Диханбаев К.К.
Диэлектриктік жапқыш қабаты фотоэлектрикалық түрлендіргіштердің негізгі
стандарты екені белгілі жəне көптеген ғылыми топтар кремнийдің жоғары антишағылысу
эффектісіне жету үшін əр түрлі альтернативті əдістерін фотовольтаикада жəне
оптоэлектроникада қолданатыны белгілі [1]. Осыған байланысты келесі əдістер бар:
электрохимиялық жеміру əдісі [2], золь-гель арқылы отығызу, тотықты-метал қабықшасын
магнетрондық буландыру тəсілі, жəнеде лазерлік жемірілу əдістері бар.
Наноқұлылымды «қара» керішағылысу жапқыш қабатының мағынасы түсірілген
жарықтың қысқа толқынды толқын ұзындықтары жұтылатын жұқа жартылай сфера тəрізді
құрылымдарды қалыптастыруға негізделген. Егер нанокристалды кремний тығыздығы
жарық толқын ұзындығының жартысынан көп қалыңдыққа бағаланса, онда жарықтың
шағылысуы өте қатты басылады.
Қара кремний интерференциялық қабаттың ширекі толқын ұзындығынына қарағанда,
жарықтың кең диапазонын жəне керішағылудың кең шолу бұрышын қамтамасыз етеді.
Орындалған жұмыста, қара кремний қабықшасын алу үшін хлорлы палладий (PdCl2)
мен химиялық қоспалардың жинтығынан құралған ерітінді қолданылды, соңғы химиялық
жеміру үдерісі HF мен 0,001%-ті HNO3 ерітіндісінде жүргізілді. Мұндай химиялық жеміру
процессі алғашқы рет лабораторияда жүргізіліп отыр.
Жарықтанудың геометриялық күшейуін енгізілуінің нəтижесінде қажетті қара
кремнийді алу үшін жасалған жапқыш тереңдігінің азаюына алып келеді. Нəтижесінде:
жапқыш қысқа толқынды спектралдық фотосезімталдығын жақсартады, ал ол бұрында орын
алған күн элементінің тиімділігін көтеруге шектелу факторы болғанын ескеру керек.
Эксперимент нəтижесінде алынған құрылымның шағылысу спектрін, вольтамперлік
сипаттамасын өлшедік жəне алынған үлгінің сканерлік электрондық микроскопиясы,
қалыңдығы, фотолюминесценциясы түсірілді. Айталық, шағылысу спектрінде 300-1100 нм
толқын ұзындығының диапазонында 3%-ті құрады. Вольтамперлік сипаттамасында күн
элементінің шығу параметрлерін, қара кремнийді жапқышын орнатпай тұрып жəне
орнатқаннан кейінгі фотоэлектрлік мəндерін салыстыра отырып анықтадық.
Мұнда, лабораториялық p-n ауысуы бойынша жасалған «қара» керішағылу жапқышы
үшін күн элементінің бос жүріс кернеуі Uб.ж.=520 мВ, тұйықталған токтың мəні Iт.т=26 мА
боса, толықтырғыш коэффициенті ξ=0,75, ал пайдалы əсер коэффициенті η = 10,14 % болды.
Осындай жұқа жапқыштың үстіне сетка тəрізді омдық контакті отырғызылып 200-250°С -те
қыздырылды. Наноқұрылымның қалыңдығы 70-85 нм болды.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] V. Sivakov, G. Andrae, A. Gawlik, A. Berger, J. Plentz, F. Falk, S. H. Christiansen,
Silicon Nanowire Based Solar Cell on Glass: Large Area Silicon Nanowire Arrays and Application
in Photovoltaic, Nano Letters, 9 (4),1549–1554 (2009).
[2] Mussabek G.K., Timoshenko V.Yu., Dikhanbayev K.K., Dzhunusbekov A.S., Taurbayev
T.I., Nikulin V.E., Taurbayev Ye.T. Antireflections сoatings for silicon solar cells formed by wet
chemistry methods.//KazNU Bulletin, physics series.-2013, №2(45). Р. 14-19.
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УМНОЕ ОКНО С ВЕРТИКАЛЬНЫМ
ПАРНИКОВЫМ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ
Калиева Л.Ж., Махмутов Р.Т.
Казахский национальный университет им. аль – Фараби
Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики
Экологические последствия увеличения доли парниковых газов и мелкодисперсной
пыли в атмосфере катастрофические. В связи с этим остро стоит проблема перехода от
энергетических установок на ископаемом топливе на возобновляемые источники энергии.
Задачей данной работы является разработать умное окно с солнечными и
растительными панелями с продлённым временем фотосинтетического поглощения пыли и
углекислого газа, выполняющими функции тепло – и электрогенератора, свет регулирующей
шторки, ослабителя шума и теплового экрана. Основное преимущество варианта размещения
солнечных и растительных панелей на фасадах зданий - это непосредственная близость
потребителя, у которого появляется возможность питать электрической мощностью бытовые
устройства, размещённые на окне, и использовать дополнительные
не
электроэнергетические возможности солнечных панелей.
В пассивном режиме солнечная панель может выполнять роль преграды на пути
световых и звуковых волн, радиатора, рассеивающего излишки тепла помещения; парника,
поднимающего потенциал тепла, теплоизолятора помещения. Растительная панель также
может экранировать помещение от света и звука, а также эффективно улавливать пыль и
парниковый газ СО2. За счёт использования парника и обогрева от солнечной панели и
помещения, можно продлить сезон фотосинтетической активности растительности с ранней
весны до глубокой осени, и, тем самым, увеличить время и объём фиксации парникового
газа.
Выявлено, что растительная панель должна автоматически поливаться и может
поглощать до 0,4 кг углерода (в составе углекислого газа СO2) даже при кратковременных
заморозках до -10оС. Проект обусловлен борьбой с экологическими последствиями
возрастающего потребления «грязной» энергии, загрязнением атмосферы парниковыми
газами, автомобильными выхлопами, пылью.

Рис.1. Фото действующей модели с муляжом растительной панели
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР AlAs/GaAs С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ
Абдуллаева Ж. Б.
Физико-технический факультет КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель Мигунова А. А.
Объектами исследования служили образцы тонкопленочных гетероэпитаксиальных
структур Au/AlAs/SnAl/GaAs, выращенных в различных технологических режимах на
подложках арсенида галлия с ориентацией (100) и (111). Состав раствора-расплава
варьировался Sn+(0,16-0,18) ат.%Al, высота расплава 1 мм. Толщина металлического слоя
составляла для различных образцов 2,4-11 мкм. Тыльным контактом к структурам служил
металлический промежуточный слой, который вскрывался на небольших участках образцов
химическим травлением. Делалось это следующим образом: на поверхность наносился
монооксид кремния, в нем вскрывались окна, затем пленка в этих окнах подвергалась
травлению в полирующем сернокислотном травителе для удаления окислов и
поверхностного нарушенного слоя; далее структура отжигалась в вакууме при температуре
530С для удаления окислов, образовавшихся при травлении и в том же вакууме напылялось
золото.
Для лучшего понимания природы барьеров были измерены вольт-амперные и вольтфарадные характеристики. Барьерный контакт был сформирован прижимом вольфрамовой
проволочки к пленке. Во всем измеренном диапазоне напряжений эта зависимость
апроксимируется прямой линией, что свидетельствует о резком «классическом» переходе. Из
этой зависимости были найдены параметры структуры: концентрация электронов у барьера
N=2,81017см3 и ширина области пространственного заряда 25,9 нм. Диаметр контакта при
этом составлял 21мкм. Слабое изменение емкости в области от -1,0 до +0,4 В и быстрый ее
рост при более высоких напряжениях характерны для барьера Мотта. Известно, что барьер
Мотта есть контакт металл-полупроводник, в котором эпитаксиальный слой полупроводника
толщиной много меньше толщины обедненного слоя достаточно слабо легирован. В таком
приборе электроны в эпитаксиальном слое вблизи барьера отсутствуют даже при прямом
смещении и удельная емкость не зависит от напряжения. Применение барьера Мотта при
изготовлении СВЧ приборов позволяет при одинаковой частоте отсечки увеличить площадь
барьерного контакта и тем самым повысить стабильность и воспроизводимость
характеристик приборов.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ ГИДРОКСИДА КОБАЛЬТА И СОЗДАНИЕ
НА ИХ ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОДА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА
Жумагулов С.К.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы
Руководители: Ж.К. Калкозова, Г.А. Исмаилова, Х.А. Абдуллин
Суперконденсаторы являются актуальными приборами для накопления энергии, они
имеют высокие значения отдаваемой мощности по сравнению с аккумуляторными
батареями, что обеспечивает им широкий спектр практических применений [1]. В качестве
суперконденсаторов могут применяться различные материалы, такие, как углеродные
материалы, композитные и гибридные системы [2-3]. В частности, для создания
суперконденсаторов используется широкий класс оксидов - гидроксидов металлов [4],
поскольку они могут быть синтезированы с высокой удельной поверхностью и с хорошей
электрической проводимостью. Поэтому поиск дешевых и простых технологий создания
конденсаторных электродов с высокой емкостью является актуальной задачей. В настоящей
работе нанопорошки гидроксида кобальта получены химическим методом путем гидролиза
ацетата кобальта. Синтез проводился с использованием щелочи NaOH в качестве ускорителя
гидролиза.
Структура полученных образцов исследована методами электронной микроскопии
(SEM), рентгеноструктурного анализа (XRD) и рамановской спектроскопии. SEM
исследования показали, что образцы, полученные при температуре 30-40оС, представляют
собой высокодисперсные порошки из пористых частиц с размерами около 100 нм. Частицы
состоят из более мелких кристаллитов. Все XRD линии в полученных порошках совпадают с
эталоном гидроксида кобальта Co(OH)2 (PDFCardNo 01-089-8616) гексогональной
модификации с пространственной группой P-3m1(164). Средний размер кристаллитов,
определенный из рентгеновских данных по полуширине XRD линий с использованием
формулы Дебая-Шеррера и метода Вильямсона-Холла, лежал в диапазоне значений 14-15 Å.
В рамановских спектрах наблюдались известные полосы гидроксида кобальта Co(OH)2,
которые при большой мощности возбуждения трансформировались в рамановские спектры
оксида кобальта Co3O4.
Проведены эксперименты по определению электрохимических характеристик
электродов, полученных методом прессования нанопорошков гидроксида кобальта в
никелевую пену. Электрохимические измерения проводились в трехэлектродной
электрохимической ячейке с рабочим электродом из изготовленного образца, платинового
электрода как вспомогательного электрода или противоэлектрода, и Ag/AgCl электрода в
качестве электрода сравнения.
Обнаружено, что емкость электрода из синтезированного гидроксида кобальта,
впрессованного в подложку, составляет около 0.7 Ф/см2 при скорости развертки потенциала
100 мВ/сек и емкость быстро растет до 10.7 Ф/см 2 с уменьшением скорости развертки до 1
мВ/сек. Измерения гальваностатического заряда-разряда дали очень близкие к этим значения
емкости ~10 Ф при токах 10 мА/см2. Зависимости мнимой части электрохимического
импеданса от реальной части, измеренные в частотном диапазоне 0.1-105 Гц, показали, что
при низких частотах емкость электрода определяется процессами диффузии ионов из
электролита в электрод.
Использованная литература:
1. E.E. Miller, YeHua, F.H. Tezel.Journal of Energy Storage 20 (2018) 30–40
2. Xuli Chen, Rajib Paul and Liming Dai. National Science Review 0: 1–37, 2017 doi:
10.1093/nsr/nwx009
3. W. Zuo, R. Li, Ch. Zhou, Y. Li, J. Xia, J. Liu. Adv. Sci. 2017, 1600539
4. T. Nguyen, M. Montemor. Adv. Sci. 2019, 1801797
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Б.Е. Жумадилов, Б.С. Медянова
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби
Научный руководитель: докторPhDГ. Партизан
Углеродные струтуры имеют большой спрос благодаря своим уникальным свойствам,
таких как износостойкость, твердость, оптическая прозрачность, низкий коэффициент
трения. Такой широкий диапазон возможностей технологических применений способствовал
активному поиску новых, более эффективных и экономических выгодных методов синтеза
углеродных материалов [1].
Метод кислородно-ацетиленовой горелки относится к наиболее простым, но
эффективным методам получения углеродных материалов, в которых осаждение происходит
при атмосферном давлении, то есть он не требует сложного вакуумного и электронного
оборудования. Он обладает различными преимуществами по сравнению с другими
методами, такими как высокая скорость синтеза, безопасность и низкая стоимость
используемого оборудования. Кроме того, проведение синтеза не требует дорогих
прекурсоров, в том числе высокой чистоты [2].
В данной работе представлены наиболее интересные результаты экспериментов по
синтезу углеродных структур полученных методом двойной кислородно-ацетиленовой
горелки на поверхности металлических плёнок.
В качестве подложек и основы для металлических пленок использовались пластины
монокристаллического кремния марки КДБ-20 с размерами 1×1 см. Металлические пленки
осаждались на подложки из полированных пластин кремния методом термического
распыления в установке ВУП-5. Время напыления состовляло 10 минуты.

Рис. 1. Спектры КРС и СЭМ изображения углеродных структур полученных методом
двойной кислородно-ацетиленовой горелки
Была проведена серия экспериментов для медных пленок и для кремневых пластин без
металлических пленок (рис. 1), в которой оставались постоянными расстояние от сопла
горелки до подложки (h = 10 мм), длительность напыления варьировался от 5 до 15 минут с
шагом 5 минуты, соотношение концентраций кислорода и ацетилена (O2/С2Н2) составило
0.77и 0.7.
Использованная литература:
1. Shenderova O.A., McGuire G.E. Sci. eng. Nan. P. sur. Boil. App. Vol. 10, No. 3. P.
030802-1–0.0802-23. (2015)
2. Khan Z.H. Nan. T. App. – Sing.: Sprin., 320 p. (2018)
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Научный руководитель: докторPhDГ. Партизан
Одномерные наноструктуры, такие как нанопроволоки или нанотрубки вызывают
большой интерес к фундаментальным исследованиям, а также к потенциальным прорывным
применениям. Среди многих материалов карбид кремния (SiC) обладает очень интересными
физическими, химическими и электронными свойствами.Именно поэтому наноструктуры на
основе карбида кремния, которые сочетают в себе превосходные внутренние свойства с
низкой размерностью, обладают большим потенциалом [1].
Осаждение слоев SiC в реакторе плазменного химического осаждения из газовой фазы
(PECVD) облегчается за счет плазмы, генерируемой между двумя электродами в
присутствии реагирующих газов, причем подложка соединена в одном из этих электродов.
На рынке существует очень большое разнообразие типов реакторов PECVD, как для
промышленного применения, так и специально разработанных для специальных
исследований и разработок. Обычно оборудование для исследований и разработок является
более сложным, но также может обеспечить гораздо большую гибкость и степень свободы в
управлении осаждением, что позволяет получать различные слои с различными свойствами,
используя один и тот же реактор [2].
В работе представлены наиболее результаты экспериментов по синтезу наноструктур
карбида кремния методом PECVD .

Спектры КРС образцов SiC
Полученны образцы были исследованы методами методами растровой электронной
микроскопии и комбинационного рассеяния света.
Использованная литература:
1. L. Latu-Romain, M. Ollivier. Silicon carbide based one-dimensional nanostructure
growth: towards electronics and biology perspectives // J. Phys. D: Appl. Phys. 47, pp.18 (2014)
2. W. M. Zhou, F. Fang, Z. Y. Hou, L. J. Yan, Y. F. Zhang. Field-effect transistor based on
β-SiC nanowire // IEEE Electron. Device Lett. 27, рр. 463–465 (2006)
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SYNTHESIS OF CARBON NANOSTRUCTURES BY THE METHOD OF LOWTEMPERATURE CVD
Medyanova B., Kanagatova D.
Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Physics and Technology
Supervisor: PhD G. Partizan
To study the influence of the electric field on the growth of CNs, optimization of the system
for monitoring the pressure in the chamber and the modernization of the system of electrical inputs
for the purpose of supplying the electro potential to the substrate were carried out. Modernization of
the inlet flanges, in order to introduce electrodes into the chamber (not provided in the factory
equipment), makes it possible to investigate the effect of the magnitude and polarity of the electric
field on the structure formation and morphology of the CNs.
To determine the distribution of the energy density of the electrostatic field, computer
experiments were performed with a change in the voltage and distance between the copper
electrodes. Based on the results of the analysis of computer experiments, the substrate holder was
constructed and assembled, which allows not only to apply voltage, but also to vary the distance
between the electrodes.
The time of deposition of the copper film varied from 30 s to 3 min. To determine the effect
of the electric field, experiments were carried out with a voltage of 0 to 800 V. The pressure in the
chamber and synthesis temperature remained constant at 300 mbar and 300 °C, respectively.
The obtained samples were studied by SEM and Raman scattering (RS). Investigation of the
samples was carried out in the National nanotechnological laboratory of open type using
spectrometer NT-MDT NTegra Spectra (laser wavelength λ = 473 nm) and microscope Quanta 3D
200i.

Fig. 1. Raman spectrum and SEM images of arrays obtained on copper films deposited for 3
min with voltage of 200 V
SEM studies showed that arrays of vertically aligned carbon nanofibers were synthesized at
each voltage value on the substrates. In most cases, copper clusters are located in the middle of
growing fibers. Analysis of the Raman spectra showed that the obtained nanofibres have an
amorphous structure.

177

ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН НА ОСНОВЕ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПИННИНГА
А.Т. Оспанали, М.М. Ходжамуратов, Ж. Канаева, Н. Орынбасар
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби
Научный руководитель: докторPhDГ. Партизан
Развитие нановолокон посредством электроспиннинга является важным прорывом. Их
можно рассматривать как новый класс материалов, состоящих из очень тонких волокон с
типичными диаметрами ниже 500 нм. Нановолокна с электроформованием обладают
большим потенциалом для широкого спектра применений, таких как перевязочные
материалы, современные композитные материалы, технология фильтрации, батареи, датчики
и многое другое [1].
К наиболее простым, но эффективным способом массового нановолокон относится
метод электроспиннинга, в котором процесс происходит при атмосферном давлении,т.е. не
требуется сложной вакуумной и электронной аппаратуры.Эта технология имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими методами, такие как высокая скорость процесса,
простота и низкая стоимость оборудования [2].
В качестве раствора использовались полиакрилонитрил (ПАН) и диметилформамид.
Типичный процесс электрoспиннингa проводился при приложении напряжения 13 и 16 кВ и
расстоянии от иглы до коллектора 15 см. Материал был завернут в фольгу и помещен в
горизонтальную трубчатую печь. Процесс окисления проводился при 250С со скоростью
нагрева 2С, с дальнейшей выдержкой 1 часа. После процесса стабилизации образцы прошли
процесс карбонизацию в атмосфере аргона (500 мбар).
Полученные образцы были исследованы методами СЭМ и комбинационного рассеяния
света (КРС).

Спектр КРС и СЭМ изображение углеродных структур после термической обработки
при температуре 700С
Использованная литература:
1. Zhou WM, Yang B, Yang ZX, Zhu F, Yan LJ, Zhang YF (2006) Large-scale synthesis
and characterization of SiC nanowires by high-frequency induction heating. Appl. Surf.
Sci.252:5143–5148
2. А.Т.
Матвеев,
И.М.
Афанасов.
Получение
нановолокон
методом
электроформования «Композиционные наноматериалы»// МОСКВА (2010)
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 12Х18Н10Т, НЕОБЛУЧЕННОЙ И
ОБЛУЧЕННОЙ НЕЙТРОНАМИ В РЕАКТОРЕ ВВР-К
1,2
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Характерной особенностью метастабильных высоколегированных аустенитных сталей
является их склонность к прямому α мартенситному превращению под действием
деформации, градиентов напряжений и температур, а также к обратному α превращению
в результате термического старения.
Целью работы являлось изучение влияния температуры на фазовый состав и
механические свойства облученной нейтронами аустенитной нержавеющей стали
12Х18Н10Т при прямых α и обратных α мартенситных превращений. Объектом
исследования служили аустенизированные (1050оС, 30 мин) плоские образцы стали
12Х18Н10Т с размерами рабочей части 1030,3мм3, исходные и облученные нейтронами до
1.31020 н/см2 (реактор ВВР-К). Образцы деформировали растяжением на установке
INSTRON-1195 со скоростью 0.5 мм/мин при температурах Тисп = 20оС, -100оС.
Одновременно с диаграммой растяжения с помощью феррозонда регистрировали
образование и накопление ферромагнитной α-фазы. Структуру мартенсита в стали
исследовали с помощью просвечивающей электронной микроскопии (JEOLJEM - 2100).
Показано, что с понижением Тисп в исходной стали критические напряжения начала α
превращения снижаются, тогда как в облученной стали, напротив, возрастают. В результате
при -100оС интенсивность α превращений в облученной стали ниже, чем в облученной.
Для изучения особенностей обратного α превращения в стали 12Х18Н10Т,
деформированные образцы подвергли изохронным отжигам (30 мин) при температурах 300 –
800оС с последующим измерением содержания α-фазы и микротвердости (рис.1).
Обнаружено значительное упрочнение стальных образцов после отжигов в интервале
температур 300 - 600о при относительно слабом приросте -фазы. Повышенные
температуры отжига (650 – 800оС), инициируют процессы обратного  превращения,
сопровождающиеся резким уменьшением содержания -фазы и прочностных свойств
стали. Максимальная скорость отжигового разупрочнения стали, независимо от
предистории, отвечает интервалу температур 600 – 650оС. Интенсивность разупрочнения
выше в облученной стали, по сравнению с необлученной.
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Риc. 1 – Изменение содержания α-фазы и микротвердости в облученной
стали 12Х18Н10Т, деформированной при -100оС и подвергнутой
термическому старению
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ИЗУЧЕНИЕ ДОЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИТОГРАФИИ
ПОСРЕДСТВОМ АСМ
Мурадова С.Р.
Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби,г.Алматы
Научный руководитель- Мырзабекова М.М.
В данной работе рассматривается один из методов формирования микро- и наноизображений с высокой точностью контролирования процесса – электронная литография.
Если
сравнить
электронную
литографию
с
остальными
технологиями
наноструктурирования, в частности, такими как фотолитография, то электронная литография
окажется
более универсальной.Преимущества применения электронной литографии
проявляются в различных областях – и все они ведут к уменьшению стоимости и
увеличению адаптивности технологических процессов, используемых в производстве
интегральных схем (ИС). Так же важнейшим преимуществом является высокое разрешение,
время, а также точность. Были описаны технологические процессы электронной литографии
на кремниевой подложке с применением резиста на основе полимера ПММА. Облучение
проводилось в камере СЭМ электронами с энергией 5 кэВ, 15 кэВ, 30 кэВ и дозой
экспонирования 1-10000 мкКл/см2. Анализ полученных образцов проводился с помощью
оптической и атомно-силовой микроскопии (АСМ), который показал зависимость цвета и
соответствующей толщины резиста от дозы облучения. Для успешного применения резистов
на практике, необходимо знание нескольких параметров, называемых дозовыми
характеристиками. Дозовыми характеристиками электронных резистов являются
чувствительность и контрастность. Посредством топографий, полученных на АСМ, были
построены профили образцов при помощи графической программы Origin, облученных
энергией 5,15,30 кэВ. На основе профилей толщины резиста был проведен расчет таких
параметров как положительная и негативная чувствительность и контраст для ПММА марки
ЭЛП-20, которые показаны в таблице 1.
Таблица 1. Дозовые характеристики резиста ПММА в зависимости от энергии
эскпонирования.
Энергия
экспони
рования
5кэВ
15кэВ
30кэВ

+ чувствительность,
мкКл/см²

- чувствительность,
мкКл/см²

+
контраст, мкКл/см²

15,64

53,655

2,34

контраст,
мкКл/см²
0,76

42,86
83,14

84
86,25

1,62
1,17

0,78
0,65

Область применения электронной литографии: монетные дворы, фотолитография
(изготовление масок), микросхемы. Применение электронной литографии позволяет с
высокой точностью контролировать дозу электронного пучка, падающего на резист и
подложку. Таким образом, в данной работе был проведен анализ дозовых характеристик,
вычислены параметры литографического процесса при разных энергиях, тем самым
определены оптимальные условия для облучения полимера.
Использованная литература:
[1] Н.Ж.Такибаев, С.И.Зайцев, В.О.Курмангалиева, Д.М.Насирова, М.Н.Такибаева,
Б.К. Абдыкадыров, Лабораторный практикум по физике: Виртуальный практикум
Nanomaker, Нанотехнологии, Термодинамика. Учебное пособие, КазНПУим.Абая, Алматы. 2012. -140 с
[2] Мырзабекова М.М., Гусейнов Н.Р., Зайцев С.И., Шабельникова Я.Л., Муратов
М.М., Мурадова С.Р., Турарбаева Т.Б., Изучение параметров электронной литографии
посредством АСМ. Вестник КазНУ, серия физическая. - 2019 г. (в печати)
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ВОДОРОД В ФУЛЛЕРИТЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТИПА ПКР-ОЦКР ПРИ
ГИДРИРОВАНИИ
Керибеков Д.С.
Четвертая аллотропная модификация углерода – фуллерены – это уникальные
молекулы, обладающие высокими реакционными способностями. Фуллерены легко
присоединяют к себе и отщепляют от себя атомы водорода. Этому способствует не очень
прочные связи C-H. Изучение процессов гидрирования и дегидрирования фуллеренов
представляет интерес в связи с различными их практическими приложениями, в том числе в
связи с разработкой систем накопления и хранения водорода. Твердофазное гидрирование
фуллеренов – надежный метод хранения водорода, экологически чистого источника энергии.
Высокий потенциал практического использования систем на основе гидридов
фуллеренов способствует быстрому развитию их исследований. Такие исследования
приведут к созданию материалов нового типа. Поэтому гидро- (дейтеро-) фуллерены
привлекают внимание ученых.
В результате прямого некаталитического гидрирования фуллерита в твердой фазе
(твердый кристаллический материал из чистых фуллеренов или их смесей) [1-7] при
достаточно высокой температуре и высоком давлении водородной атмосферы образуются
простейшие гидриды фуллеренов Hx: моно-, ди-, трианго-, или тетрагидрофуллерены H,
H2, H3, H4 [8], где  = C60, C70, C76, C78, C84 есть один из названных фуллеренов, которые
по массе составляют соответственно 83% C60, 15% C70 и 2% все остальные высшие
фуллерены.
Для твердофазного гидрирования фуллерита характерны стехиометрия процесса и
изменение типа кристаллической структуры при растворении водорода. Чистый фуллерит
(молекулярный кристалл из фуллеренов) имеет простую кубическую решетку (ПКР),
гидридная фаза – объемноцентрированную кубическую (ОЦКР) [3], при этом атомы
водорода распределяются по тетраэдрическим междоузлиям кристалла [3,8,9], их
концентрация растет с повышением температуры.
Использованная литература:
1. Лобач А.С., Тарасов Б.П., Шульга Ю.М., Перов А.А., Степанов А.Н. Реакция D2 с
фуллеридом палладия C60Pd4,9 // Изв. РАН. Сер. хим. - 1996. - № 2. - С. 483-487.
2. Гольдшлегер Н.Ф., Моравский А.П. Гидриды фуллеренов: получение, свойства,
структура // Усп. химии. - 1997. - Т. 66. - С. 353-375.
3. Kolesnikov A.I., Antonov V.E., Bashkin I.O., Grosse G., Moravsky A.P., Muzychka A.Yu.,
Ponyatovsky E.G., Wagner F.E. Neutron spectroscopy of C60 fullerene hydrogenated // Journ. Phys.
Condens. Matter. - 1997. - V. 9. - P. 2831.
4. Howard J.A. EPR, FTIR and FAB mass spectrometric investigation of reaction of H atoms
with C60 in a cyclohexane matrix // Chem. Phys. Lett. - 1993. - V. 203. - P. 540-544.
5. Brühwiler P.A., Anderson S., Dippel M., Martensson N., Demirev P.A., Sundqvist Bo.U.R.
Hydrogenation of solid C60 by atomic hydrogen // Chem. Phys. Lett. - 1993. - V. 214. - P. 45-49.
6. Jin C., Hettich R., Compton R., Compton D., Jouce D., Blencoe J., Burch T. Direct solidphase hydrogenation of fullerenes // Journ. Phys. Chem. - 1994. - V. 98. - P. 4215.
7. Henderson C.C., Rohlfing C.M., Gillen K.T., Cahill P.A. Synthesis, isolation and
equilibration of 1,9- and 7,8-C70H2 // Science. - 1994. -V. 264. - P. 397-399.
8. Смирнов А.А. Теория сплавов внедрения. - М.: Наука. - 1979. -368 с.
9. Смирнов А.А. Теория фазовых превращений и размещения атомов в сплавах
внедрения. - К.: Наук. думка. - 1992. - 280 с.
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ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА ИЗ ШУМА ДЛЯ НАНООБЪЕКТОВ НА АМОРФНЫХ
ПОДЛОЖКАХ
А.И.Федосимова1,2, Б.А.Байтимбетова1, Е.А. Грушевская1, Е.А.Дмитриева1,
И.А.Лебедев1, Ю.А.Рябикин1, А.Т.Темиралиев1
1

Физико-технический институт, SatbaevUniversity, г.Алматы, Казахстан
2
КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан

При исследовании спектров структур, размеры которых составляют единицы и десятки
нанометров, возникают проблемы, связанные с наличием искажающего фонового сигнала от
подложки, который может быть даже больше исследуемого сигнала от нанообъектов. В связи
с этим встает вопрос об увеличении отношения сигнал/шум в отношении полезного сигнала
и способах корректного вычитания фонового сигнала от подложки [1-2].
Для анализа применяется последовательность следующих действий: измерение спектра
пустой подложки; накопление фонового сигнала от подложки вдоль спектра на интервале,
ограниченном параметром порядка; измерение спектра от подложки с нанообъектами;
вычитание накопленного фонового сигнала; накопление сигнала от нанообъектов вдоль
спектра на интервале, ограниченном параметром порядка. При этом происходит корректное
вычитание фонового сигнала от подложки и увеличение отношения сигнал/шум полезного
сигнала в √2 + 1раз, где a – параметр порядка. Выбор параметра порядка осуществляется
на основе последовательного анализа спектра в зависимости от ширины линии полезного
сигнала. Результаты представлены на рисунке 1.
SnO2 на стеклянной подложке
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Рис. 1 – Исходный сигнал образца диоксида олова SnO2 на стеклянной подложке,
полученный на дифрактометре ДРОН(слева) и накопленный спектр от нанообъектов с
параметром порядка n = 50 (справа)
При данном подходе нет необходимости в проведении большого количества
измерений, как в способе накопления по времени. Возможные проблемы, связанные с
искажением спектра решаются за счет введения параметра порядка. Выбор параметра
порядка осуществляется на основе последовательного анализа спектра в зависимости от
ширины линии полезного сигнала.
Работа поддержана грантом МОН РК №BR05236404.
Использованная литература:
1. Lops C. et al. Sonophotocatalytic degradation mechanisms of Rhodamine B dye via
radicals generation by micro- and nano-particles of ZnO // Applied Catalysis B: Environmental,
V.243. – 2019. – P. 629-640
2. Zarmehi N., Marvasti F. Removal of sparse noise from sparse signals // Signal Processing
V.158. – 2019. – P. 91-99
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
НАНОПЛЕНОК
А.И.Федосимова1,2, Е.А.Дмитриева1, И.А.Лебедев1, А.Т.Темиралиев1, Ю.А.Рябикин1,
Б.А.Байтимбетова1
1

Физико-технический институт, SatbaevUniversity, г.Алматы, Казахстан
2
КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан

Способность слоев SnO2 изменять электропроводность при адсорбции газов стало
основой их применения в полупроводниковых сорбционных сенсорах наряду и с другими
приложениями [1]. В настоящее время существует несколько способов получения диоксида
олова на основе золь-гель технологии. Наиболее интересными для газочувствительных
датчиков являются слои с контролируемой пористою структурой. Заметим, что
существенным в золь-гель процессах является факт возникновения фрактальных структур
кластеров коллоидных частиц [2]. Причём, ожидаемые характеристики определяются
фрактальной размерностью кластеров, управляемой параметром детерминированной
хаотической динамики эволюции системы. Изменяя параметры синтеза, возможно
управление
распределением
вещества
по
поверхности
от
случайного
до
высокоорганизованного в виде фрактальных структур различной размерности.
На рисунках 1,2,3 представлены результаты моделирования особенностей
формирования фрактальных структур в тонких пленках диоксида олова SnO 2, полученных
золь-гель методом. Процесс гидролиза тетрахлорида олова SnCl4 приводит к образованию
оловянной кислоты Sn(OH)4, которая имеет гелеобразную структуру. Нестабильная
оловянная кислота разлагается с образованием воды и диоксида олова. Формирование
кластерной структуры рассматриваются в зависимости от «конкуренции» этих двух
процессов. Нелинейная эволюция золь-гель процессов приводит к фрактальной структуре
кластеров пленки. Особенности формирования фрактальных кластеров и морфология тонкой
пленки оцениваются в зависимости от контрольных (технологических) параметров.
В эволюции нелинейных динамических систем в золь-гелевых процессах
доминирующим механизмом формирования пространственных структур оказывается
явление самоорганизации. Формирование фрактальных кластеров определяется хаотически
обусловленной конкуренцией кластеризации и процессов распада в зависимости от
управляющего параметра нелинейной эволюции.
Работа поддержана грантом МОН РК № AP05134263.

Рис 1. Формирование
Рис 2. Формирование
Рис 3. Формирование
структур при γ-параметре в
структур при γ-параметре в
структур при γ-параметре
интервале γ = 0,33
интервале γ = 0,97
в интервале γ = 0,97
Использованная литература:
[1] M. O’Sullivanatal. Scientific Research– 2018. – V.8 – P.89
[2] A.I. Fedosimovaat al.J.Phys.: Conf. Ser. – 2018. – V.1141. – N.012004
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ТОҚ ТЫҒЫЗДЫҒЫНЫҢ ƏСЕРІНЕН МИКРОҚҰРЫЛЫМДЫ
НАНОКОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚАПТАМАНЫҢ CR-SIO2-С
ҚАЛЫПТАСУЫ ЖƏНЕ МИКРОҚАТТЫЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
А.Е.Кемелжанова, Р.Атчибаев, Г.Т.Джаманбаева
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Алматы
Ғылыми жетекші: ф.м.-ғ.д.,профессор Яр-Мухамедова Г.Ш.
Ғылыми – техникалық прогресс пен даму деңгейлері жаңа материалдар жасаудың
қажеттілігін арттырады. Қазіргі замандағы маңызды мəселелердің бірі металдардың тоттану
мен тозуға қарсы күресу болып табылады. Композиттік электролиттік қаптамалар осы осы
мəселені шешуде басты роль атқарады. Композиттік электролиттік қаптамалар металдық
матрицадан тұратын жəне айрықша физика – химиялық қасиеттерге ие, дисперстік
фазалары бар электролиттік композит болып табылады [1].
Электролиттің химиялық құраушылары мен коррозиялық орта, натрий хлоридінің
3% судағы ерітіндісі
№ Құраушылардың аты Химиялық формуласы
Концентрация
г/л
1
Хром ангидриді
CrO3
250
2
Күкірт қышқылы
H2SO4
2,5
3
Кремний диоксиді
SiO2
6-10
4
Шам күйесі
C
10-14

Алынған мəліметтерді салыстыру нəтижесінде, тəжірибе уақыты артқан сайын
микроқаттылық арасында алшақтық байқалады, бұл бізге тəжірибе барысындағы кристалдық
торлардың өзгеруімен байланысты. Бұларды зерттеу үшін микроқұрылымдарды ары қарай
зерттеу талап етіледі. Дегенмен зерттеу қорытындылары бойынша таңдалып алынған үлгілер
бойынша металдардың коррозиялық тұрақтылығының онбаллдық шкаласы бойынша,
қаптамалардың корозиялық тұрақтылық класы анықталды. Бізде беріктілігі ең жақсы болған
333 К температурада алынған нано-КЭҚ коррозияға өте тұрақты, яғни 2 баллдық
көрсеткішке ие болған. Ал беріктілігі төмен болған 323 К температурада алынған нано- КЭҚ
тұрақты, яғни 4 баллдық көрсеткішті көрсеткен. Нано-КЭҚ-тің коррозиялық төзімділігін
зерттеу арнайы құрастырылған стендтік құрылғыда жүргізілді.
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МӨЛДІР ЖƏНЕ ӨТКІЗГІШ SNO2 ҚАБЫҚШАЛАРЫНЫҢ
ОПТОЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Қайрат Е.
Əл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі, физ-мат.ғыл.канд., доцент Тауасаров Қ.Ə.
Қазіргі кезде экологиялық мониторииг жүргізу үшін ауадағы улы жəне отқа қауіпті
газдардың концетрациясын бақылау үшін жартылай өткізгіштің резистивті сенсорлары
кеңінен таралуда. Олардың əрекет ету механизімі
жартылайөткізгіш материалдарда
газдардың адсорбциясы кезінде электрөткізгіштігінің өзгеруіне негізделген. SnO2 қабықшасы
магнетрондық əдіс арқылы
қалайы атомдарын оттегімен араластырылып төсенішке
орналастырылады. Тəжірибеде қолданылатын газдардың құрамы (75%Ar+25%O2) болды.
Тəжірибе ВУП-5 камерасында орналасқан үш электродты магнетрондық жүйеде
жасалынды.[1]
Шыны, кварц төсеніштерінің температурасы 1000С-4000С аралығында өзгертілді.
Орналастыру процесіне қажетті қуат тұрақты ток көзінен берілді. Процестегі кернеу 400-600
В тогы 20- 30 мА шамасына тең. Магнетрондық əдіс кезінде аргон атомдары қалайы
нысананы соққылап қалайы атомдарын тозаңдатады. Осының нəтижесінде оттегі мен қалайы
(Sn) атомдарымен қосылып қыздырылған төсенішке орналастырылады.[2]
Қалайының қостотығы кристалдарының симметрия-тетрагоналды торындағы бірлік
ұяшықта екі қалайы атомы жəне оттегінің төрт атомы орналасады. Өздік өткізгіштігі өте
төмен болғандықтан, өткізгіштік толығымен тордың ақаулары жəне қоспалармен
анықталады. Тозаңдату əдісіне байланысты қабықшаның тыйым салынған өңірінің ені 3,354,3эВ аралығында болады. Сыну көрсеткіші коэффициенті 1,8-2,0 аралығында өзгереді.
Қабықшаның оптоэлектрондық қасиеттерінің өзгеруі алу технологиясына, берілетін қуатқа,
төсеніш температурасына, қолданылатын газ құрамына, нысананың тазалығына, тікелей
байланысты болады.
Қабықшалардың беттік құрылымы атомдық - күштік электрондық микроскопия
арқылы зерттелді. Жоғары температурада орналастырылған SnO2 қабықшаларының беті
тегіс, тұтас құрылымы байқалады. Тəжірибе нəтижелері қалыңдығы 0.2 мкм қабықшаларда
алынды. Көрсетілген қабықшалар 1.5-2.0 нм/мин жылдамдықпен өсті. Кейін олар ауада
550°С температурада 2 сағат көлемінде поликристаллдық құрылымды қалыптастыру үшін
күйдірілді. SnО2 қабықшаларының оптикалық сипаттамаларын зерттеудегі өткізу
спектрлерінде Т(λ) қисықтары үшін λ- 1200-1500нм аумағында максимудар мен минимумдар
жоқ екені байқалады. Kүйдіруден кейін оптикалық зерттеулер нəтижесінде қабықшаның
қалыңдығының кішірейетінін, ал сыну көрсеткіш коэффициенті мен тыйым салынған
өңірінің енінің ұлғаятындығын көреміз. [3]
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МӨЛДІР ЖƏНЕ ӨТКІЗГІШ ZNO ҚАБЫҚШАЛАРЫН АЛУ
ЭЛЕКТРОФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Қалқабай А.
Əл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі, физ-мат.ғыл.канд., доцент Тауасаров Қ.Ə.
Ғылыми жəне технологиялық орталықтарда соңғы жылдары фотоқұрылымдар, күн
элементтері, жарықсезгіш экрандар, фотодиодтар үшін қажет ZnO қабықшаларын зерттеу аса
үлкен жолға қойылған. Сол себептен ZnO қабықшаларынзерттеуаса маңызды.
ZnO қабықшалары (95% Zn+5% Al) ВУП-5 қондырғысында иондық тозаңдатудың
магнетрондық жүйесінде алынды. Магнетрондық тозаңдату қондырғысы диаметрі 60 мм
болатын сақиналы магнитті үш электродтан тұратын жүйе. Цинк пен алюминий қоспасынан
жасалған нысана магниттің үстіне орналасады. Жоғары кернеулі сақиналық анод нысанасы
бар катодтан 1,4 см ара қашықтықта орналасқан. Кварцтан жасалған төсеніш нысанадан 1,6
см ара қашықтықтағы тот баспайтын болаттан жасалған төсеніш ұстағышқа бекітіледі.
Барлық электродтар нысананың өлшемдері бірдей кварц сақиналарымен оқшауланған.[1]
Нысананы қыздыру 1000С-3500С температура аралығында вольфрам жылытқышы
арқылы іске асады. Газдық қоспа (Ar+O2) ыдырату камерасына CHA-2 өткізу жүйесі
арқылы беріледі. Тозаңдату аймағында ПМТ-2 түрлендіргішінің көмегімен плазмадағы
қысымды бақылайды. Тозаңдату алдында жүйе ацетонмен тазартылады. Процестің негізгі
параметрлері: қалдық қысым-3.10-6мм.сын.бағ, жұмыс қысымы 7.10-3мм.сын.бағ. төсеніштің
температурасы 350оС разряд тоғы 20mA, разряд кернеуі 0,6кВ, қабықшаларды орналастыру
уақыты 30 минут. Жұмыста қолданылытын газдық қоспа 75% Ar+ 25%O2 тұрады, төсеніш
қварц, 12,5×12,5 мм2. Магнетрондық əдіс кезінде аргон атомдары мырыш нысананы
соққылап мырыш атомдарын тозаңдатады. Осының нəтижесінде оттегі мен мырыш (Zn)
атомдарымен қосылып қыздырылған төсенішке орналастырылады. Нəтижесінде жұқа мөлдір
жəнеэлектр өткізгіштігі жоғары
ZnO мырыш тотығының қабықшалары алынды.
Қабықшалардың қажетті параметірлерін алу үшін 5.10-6 мм.сын.бағ. қысымда, қыздырғыш
температурасы 300о С- 700о Саралығында 30 минут уақыт күйдіреді.[2]
Магнетрондық тозаңдату əдісімен алынатын ZnO қабықшасының электрлік қасиетіне
төсеніштің температурасы үлкен əсерін тигізеді.Отырғызылғанқабықшаның меншікті
кедергісі 10 ом/квадрат тең. Вакуумда 300-7000С температурада күйдіргеннен кейін оның
кедергісі екі есе төмендеген. Магнетродық тозаңдату əдісімен алынған ZnO қабықшалардың
тыйым салынған өңірінің ені 3 эВ- 3,4 эВ аралығында болады. Сыну көрсеткіші
коэффициенті 1,9-2,2 аралығында өзгереді. Қабықша параметрлерінің өзгеруі оларды алу
технологиясына, берілетін қуатқа, төсеніш температурасына, қолданылатын газ құрамына,
нысананың тазалығына, тікелей байланысты болады [3]. ZnО қабықшаларының оптикалық
сипаттамаларын зерттеуде, ақ жарықтытың қабықшадан өту спектрлеріндеқисықтар үшін,
λ=300-1200нм аумағында максимудар мен минимумдарбайқалады. Қабықшалардың беттік
құрылымы атомдық - күштік электрондық микроскопия арқылы зерттелді. Жоғары
температурада орналастырылған
ZnO қабықшаларының беті тегіс, тұтас құрылымы
байқалады.
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ГАФНИЙ КАРБО НИТРИДІ НЕГІЗІНДЕГІ ЖАБЫНДАРДЫҢ СИНТЕЗІ,
ҚҰРЫЛЫМЫ ЖƏНЕ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Сарсенбаева Қ.Б.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы
Ғылыми жетекші: Жаканбаев Е.А. ф.-м.ғ.к.
Қазіргі кезде аэроғарыштық саланың дамуы мен жоғары температуралық
турбиналарға қажеттіліктің артуы балқу температурасы жоғары болатын жаңа
материалдарды іздеуді қажет етеді. Бүгінгі таңда металл карбонитридтерін пайдаланатын
негізгі сала оларды балқу нүктесі жоғары отқа төзімді жəне тотығуға қарсы айтарлықтай
тұрақтылық көрсететін материалдар ретінде қолдану болып табылады. Қатты дене
термодинамикасын негізге алып балқу температурасы аса жоғары зат алу өзекті мəселе
болып тұр. Осындай жабындарды турбина жасауда қолдану жұмыс температурасын
арттыруға, жəне сол арқылы электр энергиясын өндіру кезінде жоғары п.ə.к.-ке ие болуға
мүмкіндік береді [1].
Гафний карбонитридінен жасалған жабындарды ғарыштық техникада зымыранның
шүмегінің беткі қабатын жанып кетуден қорғау үшін қолдану шүмектен шығатын жұмыс
газының таусылу жылдамдығын жəне темпрературасын арттыруға жəне сол арқылы
орбитаға шығарылатын жүктердің массасын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар,
балқу температурасы аса жоғары жабындар гипердыбысты ұшу аппараттарының беттерін
қорғау үшін де қажет болады [2].
Жұмыста гафнийден жəне азот пен көміртегіден жасалған үш компонентті асқын
жоғары температуралық жабындарнаноөлшемді қолданып ион-плазмалық тұндыру əдісімен
синтезделді. Қойылған міндеттерді шешу үшін гафний мен көміртегіні тозаңдату
жылдамдығы анықталды жəне алынған деректер негізінде өзара концентрацияларының кең
диапазонында болатын екі компонентті жабындар синтезделді. Стехиометриялыққа жуық
құрамды гафний-көміртегі жабындарын алу технологиясы жасалды. Алынған гафнийкөміртегі құрылымдарына рентгеноргафиялық зерттеулер жасалды. Гафний нитридін азот
құрамды плазма түзетін ортада тозаңдату кезінде алудың технологиялық режимдері
жасалды. Hf-C-N жүйесінің алынған үш өлшемді жабындары рентгенографиялық жəне
электронды-микроскопиялық əдістермен зерттелді. Ауыспалы металдардың нитридтері мен
карбидтері негізіндегі жабындардың физикалық сипаттамаларының өзгеруіне алу
технологиясының тигізетін əсеріне талдау жасалды. Жоғары балқу температурасына ықпал
ететін негізгі химиялық факторлар көрсетілді. Осы факторлардың негізінде одан да жоғары
балқу температураларына ие болуы мүмкін материалдардың класын жасау ұсынылды.
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It is known that diamondlike carbon films are characterized by exceptionally high mechanical
and tribological properties, as well as chemical inertness[1, 2]. All of the above causes a high
interest in the development of technologies to create wear-resistant and corrosion-resistant
protective coatings on their basis [3].
The objective of this work was to study the effect of nanoparticles of palladium on the
structure and electronic properties of films obtained by the method of magnetron ion-plasma cosputtering of a combined target of carbon and Pd under an argon atmosphere.
The DLC sputtering process was carried out in a vacuum chamber with the DC power of an
ion-plasma discharge of ~ 15.75 W and an argon gas pressure in the working volume of 0.7 Pa. The
temperature of substrate is ~ 50 °C. Silicon and quartz wafers were used as substrates for a-C
<Pdx> films. The concentration of palladium in a – C films on silicon wafer was determined by
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) on an EDAX device (AMETEC Materials Analysis
Division, USA) and varied from 0.09 at% to 1.88 at.%. The thickness of the films was determined
on a fresh cleave of silicon wafer on a Quanta 200i 3D raster electron microscope (FEICompany,
USA) and varied from 45 to 75 nm, depending on the concentration of palladium.
In addition, scanning the surface with an electron microscope showed that Pd particles are
spherical in shape and have a maximum size of ~ 60 nm. To study the local structure of the carbon
matrix of a – C films, Raman spectroscopy (RS) was used on an NTegraSpectra installation (NTMDT, Russia) using exciting laser radiation at a wavelength of 473 nm. The transmission and
reflection spectra were examined on a UV3600 spectrophotometer (Shimadzu, Japan). All
measurements were performed on samples annealed at a temperature of 145 ± 3 °C.
Studies on electron and Raman spectroscopy, studies of conductivity and optical properties
have shown that modifying films with palladium nanoparticles significantly affects the structure and
electronic properties of amorphous carbon. Depending on the concentration of palladium, the
structure of thin carbon films varies from diamondlike to graphitelike.
Thus, the addition of palladium nanoparticles allows changing the properties of amorphous
carbon films in a wide range and expanding their area of application.
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a-С<Pd> АЛМАЗТЕКТЕС ҚАБЫРШАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
ƏсембаеваƏ. Р.
Қ.И. Сəтпаев атындағы ҚазҰТЗУ
Ғылыми жетекші: ф.–м.ғ.к. Рягузов А. П.
Көміртекті наноқұрылымдар нанотехнология саласында жаңа қасиеттерге ие
материалдарды алуда ерекше орын алады. Көміртегі өзінің əртүрлі электрондық
конфигурациялы байланыстар жəне соның негізінде алмаз, графит сынды əр түрлі
қасиеттерге ие кристалдық жəне аморфты құрылымдар түзе алауымен ерекшеленеді [1].
Əсіресе, заманауи материалтану жəне нанотехнология саласында алмазтектес көміртекті
қабыршақтар зерттеушілердің ерекше қызығушылығын туғызуда [2]. а-С қабыршақтарының
механикалық, трибологиялық, электрондық қасиеттерін өзгертіп, қолданылу аясын
кеңейтудің ең тиімді əдістерінің бірі–оларды Pd нанобөлшектерімен модификациялау болып
табылады [3].
Берілген жұмыста палладий нанобөлшектерімен модификацияланған көміртекті
алмазтектес қабыршақтарының құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу жұмыстарының
нəтижелері сипатталған. a-С<Pd> алмазтектес қабыршақтары палладий сымдары мен
көміртекті дискіден тұратын қосарланған нысаналарында иондық–плазмалық магнетрондық
тозаңдандыру əдісімен аргон атмосферасында алынды. Төсеніш ретінде бір мезгілде
кремнийден жəне шыныдан жасалған пластиналар қолданылды. Жұмыс камерасындағы
аргон газының қысымы 0.7 Па–ды құрады.
Аталған əдіспен алынған a-С<Pd> қабыршақтарының элементтік талдауы мен Pd
бөлшектерінің концентрациясын анықтау энергодисперсиондық рентгендік спектроскопия
əдісімен жүргізілді. Зерттеу нəтижелері алынған үлгілерде өзге элементтердің жоқ екенін
жəне Pd концентрациясы 3.85–11.27 ат.% аралығында өзгергенін көрсетті.
а–С<PdХ> қабыршақтарының қалыңдықтыры мен морфологиясы электрондық
микроскопия əдісімен зерттелді. Зерттеу нəтижелері қабыршақтардың қалыңдығы палладий
концентрациясына байланысты 49-80 нм аралығында өзгергендігін жəне көміртекті
матрицадағы Pd нанокластерлері сфералық құрылымға ие екенін көрсетті.
Алынған үлгілердің раман спектрлерін талдау Pd нанобөлшектерінің концентрациясы
қабыршақ құрылымындағы sp3, sp2 гибридтелген байланыстардың таралуы мен
концентрациясына əсер ететіндігін көрсетті. Үлгілердің раман спектрлерін гаусс əдісімен
талдау олардың айқын 3 пикке (~1260, D-1400, G-1580 см-1) жіктелетіндігін жəне G пигінің
өз орнын сақтап қалатындығын көрсетті. Pd нанобөлшектерінің концентрациясының өсуімен
D пигінің интенсивтілігі жоғарылап, 1260см-1 аумағындағы пиктің төмен жиілікті аймаққа
ығысатындығы байқалды. Бұндай өзгерістер көміртекті қабыршақтардың құрылымында sp2
байланысқа ие түйіндердің концентрациясы өскенін жəне үлгіде алмазтектес фазадан
қарағанда графиттектес фазаның жоғары екендігін көрсетеді.
Пайдаланаған əдебиеттер:
1. С.В. Шулепов Физика углеграфитовых материалов, М.: Металлургия, 1990.
2. А.С. Фиалков Углерод, межслоевые соединения и композиты наего основе, М.:
Аспект Пресс,1977.
3. O.Yu. Prihodko, N. Manabaev, N.Guseinov, S. Maksimova, E. Muhametkarimov, S.
Mikhailova, E. Daineko,Plasmon resonance in A-С:Н films modified with platinum nanoclusters,
Journal of nano–and electronic physics 6 (2014) 03067.
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ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ АНОДТАУ ПРОЦЕСІНІҢ ТҮРЛІ ШАРТТАРЫНДА
КЕУЕКТІ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
М.С. Баталова, М.Ф. Кəдір, М.Т. Ысқақ
əл-Фapaби aтындaғы ҚaзҰУ
Ғылыми жeтeкшi: PhD докторы Б.Е. Алпысбаева
Al2O3негізіндегі нанокеуектер Al төсенішінде əртүрлі қышқылдарда электрохимиялық
жеміру əдісімен қалыптасады [1]. Анодтау процесі арқылы қалыптасқан нанокеуектер
көлденең орналасқан кеуектердің жоғарғы реттілік деңгейі, жоғарғы кеуектілігі, кеуектерді
алу технологиясының қарапайым болуы секілді қасиеттерге ие [2]. Осындай қасиеттерге ие
кеуекті құрылымдарға əсер ететін негізгі параметрлер электролит құрамы жəне анодтау
кернеуі [3].
Кернеу мəндерінен кеуектердің диаметрі, кеуек орталықтар арасындағы қашықтық,
кеуекті қабықшаның қалыңдығы жəне анодтау процесінің жүру жылдамдығы тəуелді
болады. Кернеу мəндерінің КАО қабықшасының геометриялық параметрлеріне тəуелділігін
анықтау үшін бірнеше тəжірибелік жұмыстар жүргізілді. Кернеу мəні 0.4М қымыздық
(СООН)2 жəне 0.4М H3PO4 ортофосфор қышқылдарында 20В - 100В аралығында өзгертілді. 1
суреттен берілген кернеу мəнінің артуымен кеуек диаметрінің өсуін бақылауға болады.
Кеуектердің сапасы жəне симметриялығы бойынша U=30-60В алынған КАО қабықшасын
ерекше атап өтуге болады.

а – U=20В, Т=19°С

б – U=30В, Т=19°С

в – U=40В, Т=19°С

г – U=50 В, Т=19°С

д – U=60В, Т=19°С е – U=70В, Т=19°С ж – U=80В, Т=19°С
з – U=100В, Т=19°С
Сурет 1 – Анодтау процесінің түрлі шарттарында алынған КАО қабықшасының СЭМ бейнесі
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Муратова Е. Н., Спивак Ю. М., Мошников В. А., Петров Д. В., Шемухин А. А.,
Шиманова В. В. Влияние технологических параметров получения слоев нанопористого
Al2O3на их структурные характеристики // Физика и химия стекла. 2013. Т. 39. № 3. с. 473–
480.
2. Спивак Ю. М., Муратова Е. Н., Петенко О. С., Травкин П. Г Определение
параметров пористой структуры в por-Si и por-Al2O3 путем компьютерной обработки данных
растровой и атомно-силовой микроскопии // Молодой ученый. 2012. № 5. с. 1–4.
3. Аверин И. А., Губич И. А., Печерская Р. М. Формирование и исследование
пористых оксидных пленок на алюминии // Нано- и микросистемная техника. 2012. № 6. с.
11–14.
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НАНОКЕУЕКТІ АЛЮМИНИЙ ОКСИДІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ МЕХАНИЗМІ
ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ысқақ М.Т., Кəдір М.Ф., Баталова М.С.
əл-Фapaби aтындaғы ҚaзҰУ
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., Калкозова Ж.К.
Ғылыми кеңесшісі: аға PhD доктор Алпысбаева Б.Е.
Электрохимиялық анодтау процесіне негізделген нанокеуекті алюминий оксидінің
қалыптасу механизмі белсенді зерттеу аймағы болып табылады.
Наноқұрылымдалған мембраналар хроматография, катализ əдісінде, түрлі сенсорлық
құрылғылар дайындауда жəне функционалдық биоматериалда кеңінен қолданылады.
Сонымен қатар органикалық сұйықтықтардағы адсорбцияда, фазалардың өзара
əрекеттесуінде, суперконденсаторларда, сүзгілерде, бинарлы сұйық қоспаларды ажыратқыш
ретінде, дəрі-дəрмектерді нысана клеткаға жеткізуші капсула негізінде өндіріске енгізілуде.
Қысқа жəне ұзақ анодтау процестерінің ішкі механизмдеріне: қысқа жəне ұзақ анодтау
процесін анықтау: қысқа жəне ұзақ анодтау процесстері арасындағы критикалық күйлер
жатады. Электрөрісі мен ішкі кернеулердің ықпалынан жəне нанокеуекті аллюминий
оксидінің құрылымдық үлгілерінен өздігінен реттелу құбылысы басталады. Анодтау
шарттары мен анодтау процестері арасындағы ішкі байланыстар: анодтау кернеуі мен ток
тығыздығының ықпалынан; электролитті жүйелердің əсерінен; анодтаудың басқа да
шарттарынан болады.
Нанокеуекті алюминий оксиді екі қабаттан тұрады:
1Барьерлі түрдегі металға жақын орналасқан жұқа, тегіс қабықша.
2Ішкі бөлігіндегі кеуекті қабықша.
Біркелкі жəне параллельді кеуектердің жоғары массивті тығыздығынан құрылған
құрылымы гексагональді кеуекті алюминий оксиді, жоғары физика-химилық, ерекше
диэлектрлік, опикалық қасиеттерге ие болады.
Зерттеуге үлгі ретінде алюминийдің екі фольгасы алынған болатын, біреуінің тазалығы
99.99% жəне қалыңдығы 50 мкм болатын, екіншісінің қалыңдығы 300 мкм. Аллюминий
оксидінің нанокеуекті мембранасы екі сатылы анодтау процесін қолдану арқылы
қалыптасты. Алюминийлі фольга дəндерінің өлшемін өсіру үшін алюминий фольгасы алдын
ала Т=500°С температурада 2-3 сағат ішінде ауада қыздырылды. Анодтау процесінің
алдында, алюминий фольгасы 2 минут дистилденген суда жəне 3 минут этил спиртінде
тазаланды. Ары қарай кеуекті алюминий оксидін жеке 0,4 М концентрациядағы ортофосфор
қышқылында (Н3РО4) жəне қымыздық қышқылда (СООН)2 екі сатылы анодтау əдісі
жүргізілді. Осы екі алюминий үлгілеріндегі КАО қабықшалары анодтаудың бірдей
шарттарында алынды: U=70В, Т=9-10°С,t=80 мин. Екі сатыдан кейін қабықша
тозаңдандыруға беріледі. Нетижесінде алынған кеуекті алюминий оксиді негізіндегі
қабықша қалыңдығы, құрылымдық ерекшеліктері, беттік морфологиясы Quanta 200i 3D
сканерлеуші электрондық микроскоп, DM 6000 Leica оптикалық микроскоп, Ntegra Therma
(NT - MDT) атомдық күшті микроскоптарда зерттелді.
Қалың алюминий фольгасынан алынған мембрананың кеуек диаметрі 28 нм жетті, ал
жұқа алюминий фольгасынан алынған мембрананың кеуек диаметрі 20-25 нм аралықта
болды.
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі
1. Mankotia D., Singh P. S., Kaur M. Review of anodic porous alumina membrane
development. SSRG International Journal of Humanities and Social Science, 2015, p. 48-53.
2. Ostasevicius V., Janusas G., Palevicius A., Gaidys R., Jurenas V. Biomechanical
Microsystems – Design, Processing and Applications. Springer, Switzerland, 2017.
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БОЯҒЫШ ЕРІТІНДІДЕ АЛЫНҒАН «ҚАРА» КҮН ЭЛЕМЕНТІН ҚҰРАСТЫРУ
Қойшібек Т.М, Джунусбеков А.С.
əл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті
Жетекшісі: ф.-м. ғ.к., доцент Диханбаев К.К.
Диэлектриктік жапқыш қабаты фотоэлектрикалық түрлендіргіштердің негізгі
стандарты екені белгілі жəне көптеген ғылыми топтар кремнийдің жоғары антишағылысу
эффектісіне жету үшін əр түрлі альтернативті əдістерін фотовольтаикада жəне
оптоэлектроникада қолданатыны белгілі [1]. Осыған байланысты келесі əдістер бар:
электрохимиялық жеміру əдісі [2], золь-гель арқылы отығызу, тотықты-метал қабықшасын
магнетрондық буландыру тəсілі, жəнеде лазерлік жемірілу əдістері бар.
Наноқұлылымды «қара» керішағылысу жапқыш қабатының мағынасы түсірілген
жарықтың қысқа толқынды толқын ұзындықтары жұтылатын жұқа жартылай сфера тəрізді
құрылымдарды қалыптастыруға негізделген. Егер нанокристалды кремний тығыздығы
жарық толқын ұзындығының жартысынан көп қалыңдыққа бағаланса, онда жарықтың
шағылысуы өте қатты басылады.
Қара кремний интерференциялық қабаттың ширекі толқын ұзындығынына қарағанда,
жарықтың кең диапазонын жəне керішағылудың кең шолу бұрышын қамтамасыз етеді.
Орындалған жұмыста, қара кремний қабықшасын алу үшін хлорлы палладий (PdCl2)
мен химиялық қоспалардың жинтығынан құралған ерітінді қолданылды, соңғы химиялық
жеміру үдерісі HF мен 0,001%-ті HNO3 ерітіндісінде жүргізілді. Мұндай химиялық жеміру
процессі алғашқы рет лабораторияда жүргізіліп отыр.
Жарықтанудың геометриялық күшейуін енгізілуінің нəтижесінде қажетті қара
кремнийді алу үшін жасалған жапқыш тереңдігінің азаюына алып келеді. Нəтижесінде:
жапқыш қысқа толқынды спектралдық фотосезімталдығын жақсартады, ал ол бұрында орын
алған күн элементінің тиімділігін көтеруге шектелу факторы болғанын ескеру керек.
Эксперимент нəтижесінде алынған құрылымның шағылысу спектрін, вольтамперлік
сипаттамасын өлшедік жəне алынған үлгінің сканерлік электрондық микроскопиясы,
қалыңдығы, фотолюминесценциясы түсірілді. Айталық, шағылысу спектрінде 300-1100 нм
толқын ұзындығының диапазонында 3%-ті құрады. Вольтамперлік сипаттамасында күн
элементінің шығу параметрлерін, қара кремнийді жапқышын орнатпай тұрып жəне
орнатқаннан кейінгі фотоэлектрлік мəндерін салыстыра отырып анықтадық.
Мұнда, лабораториялық p-n ауысуы бойынша жасалған «қара» керішағылу жапқышы
үшін күн элементінің бос жүріс кернеуі Uб.ж.=520 мВ, тұйықталған токтың мəні Iт.т=26 мА
боса, толықтырғыш коэффициенті ξ=0,75, ал пайдалы əсер коэффициенті η = 10,14 % болды.
Осындай жұқа жапқыштың үстіне сетка тəрізді омдық контакті отырғызылып 200-250°С -те
қыздырылды. Наноқұрылымның қалыңдығы 70-85 нм болды.
Пайдаланған əдебиеттер:
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2. Mussabek G.K., Timoshenko V.Yu., Dikhanbayev K.K., Dzhunusbekov A.S., Taurbayev
T.I., Nikulin V.E., Taurbayev Ye.T. Antireflections сoatings for silicon solar cells formed by wet
chemistry methods.//KazNU Bulletin, physics series.-2013, №2(45). Р. 14-19.
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Соңғы жылдары кремнийдің тағы бір модификациясы бұл кеуек кремний кванттық
өлшемдік негізі ретінде қарқынды зерттеулер жүріп жатыр. Көптеген кеуек (КК) кремнийің
оптикалық касиеттеріне қарамастан оның электролюминесценттік қасиеттері сирек
зерттелген. КК-дің электролюминесценттік құрылымына арналған жұмыстар бар, онда беттік
барьерлік жапқыш ретінде маталдық жартылай жарықөткізгіш мысалы күміс немесе алтын
отырғызады [1].
КК-дің ішкі кванттық эффективтілігі жоғары болғаны мен оның люминесценциялық
толық шығару эффективтілігі төмен, өйткені КК қабатындағы заряд тасымалдаушылардың
өте төменгі инжекциялық ағыны болғандықтан. [2] жұмыста p-n ауысуының
электролюминесценциялық заряд тасымалдаушылардың инжекциясы белсенді емес, деп
көрсетеді, өйткені инжекциялық контакті мен КК қабатының арасындағы шекарасы төменгі
сапалы болғандықтан. Басқа жұмыста [3] , жарық диодның p-n ауысуында жарық шығару
қаблеттігі жоғары екенін айтады, айталық n+ кеуек қабатқа отырғызылған КК-дің
тасымалдаушыларды инжекциялауға септігін тигізеді, яғни құрылымнан жарық шығару
белсенділігін көбейтеді.
Бұл жүмыста барьер ретінде химиялық буландыру əдісімен SnCl4 ерітіндісі арқылы
электрөткізгіш жəнеде жарық өткізгіш SnO2 –қабықшасы қолданылды. Сонымен, осы
жолмен орнатылған қабықша берік жəне химиялық төзімді болып келеді. Алдын ала кремний
бетіне электрохимиялық əдіспен HF:этоксиэтанол ерітіндісінде жемірілді, оның үстіне SnO2
қабықшасы отырғызылды. Соңында SnO2 бетіне күміс металы (аквадак) сұйық нүкте ретінде
қалыптастырылды. Осылай жасалынған жарық диодының фотолюминесценциясы жəне
электролюминесценциясы өлшенді, жəнеде құрылымның вольтамперік сипаттамасы
түсірілді.
Алынған жарық диодының фотолюминесценция шыңы толқын ұзындығының λ=640
нм-де орналасқан, оның жарты максимумының толық ені 70 нм болды. Вольтамперлік
сипаттамасы өлшеу кезінде оның қаныққан кері токтің мəні 15-20 В болды, ал жарық шығару
тогы 5-10 мА-ді құрады. Вольтамперлік сипаттамасының формасы айқын түзетілген диодтық
құрылымға лайық қисық сызығын алдық, ал қисықтың ойық кернеуі 20-25 В-ті құрады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. V.A. Kuznetsov, I. Andrienko, D. Haneman, J., Electro, Photo and Scanning TunnelingLuminescence Studies of LED Porous Silicon.// J. of Por. Mat., - 2000. №7,- P. 125-130.
2. L.V. Beliakov, D.N. Goriachev, О.М. Sresly, Photorespons and electroluminescence
structures Si/por-Si/ Metal chem. deposited. // J. FTS, 2000, V. 34,- 11, - P. 1386-1389.
3. L. Pavesi, R. Guardini, P. Bellutti, Porous Silicon n-p emitting diode.// Thin Solid Films,
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КЕУЕК КРЕМНИЙ НАНОҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ
ОПТОЭЛЕКТРОНДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Сартаева Б.А., Тлеубаева И.С.
əл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті
Жетекшісі: ф.-м. ғ.к., доцент Диханбаев К.К.
Кеуек кремнийдің əр түрлі құрылу процестеріне ерекше көңіл аударылуы, бұл кеуектік
материалдардың кері шағылысу қабаттарын жеңіл əдіспен алуға, олардың жарықты
жұтылуына жəне беттік пассивациалауға мүмкіндік береді əрі жұқа қабаты жапқыш белсенді
құрылымдарды қалыптастыруға пайдаланылады.
Бұл жұмыстың негізгі мақсаты нанокеуекті кремний материалының құрылымын алу
жəне олардың кеуектілігін ток тығыздығымен, қабықшаның қалыңдығы арасындағы
тəуелділік арқылы анықтау, жəне нанокеуектің маңызды оптоэлектрондық қасиеттерін
зерттеу болып табылды.
Кеуек кремнийдің негізгі геометриялық параметрі болып оның кеуектілігі- P(%) болып
саналады, сондықтан кеуектілігіне байланысты технологиялық үдерістердің кеуек құрылымға
ықпалын зерттедік. Оны осы формула арқылы таптық:

m1  m2
 100%
m1  m3
Нанокристаллиттердің тереңдігін m1, m3 жəне үлгінің ауданы мен кремнийдің
тығыздығын есептеу арқылы төмендегі формуламен іске асырдық:
P(%) 

m1  m3
S
Кремнийді электрохимиялық анодтау кезінде сутекті фтор мен этоксиэтанолдың 1:1,
1:2, 1:3 қатынастары қарастырылды, яғни сутекті фтор қышқылының электролиттегі əр түрлі
үлесі қарастырылды. Құрылымның морфологиясы СЭМ сканерлік электрондық микроскопта
түсірілсе, фотолюминесценция спектрі спектрометрде толқын ұзындығының 300-900 нм
диапазон аралығында өлшенді.Қоздырғыш лазері ретінде 337 нм үльтракүлгін сəулесі бар
жарық көзі қолданылды. Фотолюминесценция спектрі əр түрлі уақыт аралығында оның
ескірілуі (старение) бақыланып отырды.
Кеуек кремний құрылымының тағы бір қызықты оптикалық қасиеттерінің
спектрлерінің бірі – Раман спектрінің ығысуы болып табылады, яғни үлгінің комбинациялық
шашырау спектрлерінің өзгеруі. Əдетте кремний кристалының Раман спектрі толқын
санының 520 см2 аймағында орналасатынын білеміз, кремний атомдары кристалда бірыңғай
реттеліп орналасқандықтан спектрі өте тар болып келеді. Егер реттелген кремний бетін
электрохимиялық жолмен өңделсе, онда орнатылған наноқұрылымдар беттік бірқалыпты
реттілігі бұзылады. Нəтижесінде кеуек кремнийдің Раман спектрі кіші жиілікті толқын
санына ығысқанын байқадық. Сонымен қатар кеуек кремнийдің жарық өткізгіш спектрлері
зерттелді. Айталық кремнийдің меншікті кедергісі жоғары төсенішіне орнатылған кеуек
кремний жапқышының жарық өткізгіш қаблеттігі жоғары болды да, меншікті кедергісі төмен
төсенішке орнатылған кеуек кремнийдің жарық өткізгіштігі қысқа жəне көру облысында күрт
төмендеді.
D

Пайдаланған əдебиеттер:
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ПОЛИИМИДТІ ҚАБЫРШАҚТЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ
ТЕРМОРАДИАЦИЯЛЫҚ ТҮРЛЕНУІ
Əлібекова А.Қ.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., доцент Мурадов А.Д.
Полимерлі материалдардың қасиеттерін алу мен зерттеу қажеттілігі олардың
космостық саласында, электроникада жəне де кең қолданыстағы тауарларды шығару үшін
кең ауқымда қолдануымен байланысты. Жаңа материалдарды таңдаудағы негізгі бағыттар əр
түрлі фазаларының механикалық сипаттамаларын сақтай отыра қалыңдықтары бойынша
композитті үлбірлерді алу үшін бағытталған. Полимерлі материалдардың ең перспективтісіжоғары термотұрақтылыққа, диэлектрлік сипаттамаларға жəне азғантай ұлғаю
коэффициентке ие- полиимид болып табылады.
Сондықтан тұтқыр серпімділерді, полимерлі материалдардың беріктілікті жəне басқа да
механикалық сипаттамаларды зерттеу, олардың механикалық тəртібіне қаптау
құрылымының əсерін анықтау, олардың тəртібін болжау əдістерін өңдеу қазіргі кезде өзекті
жəне маңызды іс болып табылады.
Жұмыстың мақсаты күміспен металдау мен электронды сəулелену мөлщерінің
полиимидті үлбірдің механикалық деформация процестеріне əсерін анықтау.
Полиимидті үлбірлердің механикалық деформациялануына электронмен сəулелендіру
жəне күміспен қаптау процестерінің əсерін зерттелу. ЭЛУ-6 сызықтық үдеткішінде электрон
шоғырының орташа энергиясы 2 MeВ, интегралды токта 1000 µА- ге дейінгі импульстерді
жіберу жиілігі 200 Hz мен импульс ұзақтығы 5 µs болатын сəулелену жүргізілді. Үлгілердің
деформациясын бірөсті созылу режимінде Instron 5982 универсалды сынау машинасымен
бөлме температурасында жүргізілді.
Полимидті қабыршақты оның беріктілік шегін δ=105МПа жəне ε=75% иілгіштігін
ұлғайтуына əкеп соқтырады. Мұндай өзгеріс қабыршақтардың құрылымының
ерекшеліктерімен жəне оларды химиялық өңдеу жағдайларымен байланысты.
Полиимидті үлбірдің электрондық сəулеленуі оның серпімділігін жəне беріктігін
нашарлатады, жəне серпімділік модулі дозаның ұлғаюымен азаяды, жабында жаңа
фазалардың пайда болуынан туындайды, олардың концентрациясы дозаның ұлғаюымен
артады.
Электрондық сəулелену нəтижесінде полиимидті қабыршақтардың механикалық
сипаттамаларының нашарлауы макромолекулалардың байланыстарын бұзу жəне жабудағы
жаңа қалыптастыру түріндегі материалдың реттелген құрылымының бұзылуымен
байланысты.
Пaйдaлaнғaн əдебиеттер:
1. Котон М.М., Лайус Л.А. Роль ароматических полиимидов в современной науке и
технике // Журн. прикл. химии. 1996. Т. 68. № 5. С. 822–826.
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БИОМЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН КЕУЕКТІ КРЕМНИЙ
НАНОБӨЛШЕКТЕРІНІҢ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯСЫ
Ажгиреева С.З, Келес Ж., Мунайтпас Н.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: Мұсабек Г.Қ., PhD
Қазіргі кезде кеуекті құрылымды материалдарды пайдалану жоғары деңгейде дамып
жатыр. Осы материалдардың бірі кеуекті кремний нанобөлшектері(por-Si). Оның негізгі
қолданылатын бағыты биомедицина болып табылады.
Кеуекті нанокремнийдің ерекше қасиеті фотолюминесценция болып табылады. Ол
бөлме температурасында өтеді. Таза кремний люминесценциялық қасиеттері жоқ екені
белгілі. Кеуекті нанокремнийдің спектрлік диапазонының фотолюминесценциясы өте кең.
Өлшемі мен por-Si үлгісінің бетінің тотығу дəрежесіне байланысты қызыл спектрден көк
спектр аймағына дейін люминесценция байқалуы мүмкін. Материалдың тотығуына
байланыств оның фотолюминесценция спектрі əдетте көгілдір жылжуға ұшырайды. Кейбір
жағдайларда тотыққан por-Si үлгілері тіпті ультракүлгін диапазонында люминесценция
көрсетуі мүмкін. Кеуекті кремнийдің фотолюминесценциясының механизмі кванттық
өлшемді шектеу моделінің тұрғысынан түсіндірілуде. Ол болжамға негізделген, кеуекті
кремнийдің топтық құрылымын ішінара түзету жəне электрондардың өзара əрекеттесу
энергиясының көбеюі мен күші есебінен тесік оқшаулау. Бұл бөлме температурасына
тұрақты болып табылатын экзитондардың пайда болуына əкеледі. Ондағы əсерлер
радиациялық рекомбинация ықтималдығын арттырады.Ол фотолюминесценцияның пайда
болу эксперименті кезінде байқалады [1].
Эксперимент нəтижелері бойынша, жаңа дайындалғандарға қарағанда ауада біраз
сақталған por-Si үлгілерінде фотолюминесценция жиі байқалады. Ең жоғары
фотолюминесценцияның өсу деңгейі, үлгіні дайндаған соң, 40-60 күн өткенде байқалады.
Люминесценция қарқындылығының(I) өсуі ғана емес, сондай-ақ, фотолюминесценцияның
шегінің (максимумының) көк аймаққа ауысуы көрініс табады.Бұл кеуекті кремний бетіндегі
байланыстардың пассивациясы нəтижесінде орын алады. Сонымен қатар, тотығу кезінде
нанокристалдардың өлшемдерінің кішірейленуі байқалады [2].
Por-Si ақпаратты жеткізуге мүмкіндік береді. Ақпаратты жеткізу- медициналық
препаратты органның, жасушаның немесе тіннің белгілі аумағына тасымалдау. Por-Si
наноконтейнер деп аталатын тасымалдаушы-матрица ретінде пайдаланылады. Бəріне мəлім
дəрі-дəрмектер жанама əсерлер тудыруы мүмкін. Сондықтан олардың дозалары шектеулі.
Бұл мəселені кеуекті кремний шеше алады, өйткені оның биоүйлесімділік деп аталатын өте
маңызды қасиеті бар. Медицинада, кеуекті кремний препараттарды мақсатты түрде жеткізу
үшін қолданылады.
Пайдаланған əдебиеттер:
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биомедицине / Г.Е. Котковский, Ю.А. Кузищин, И.Л. Мартынов,И.Р. Набиев, А.А. Чистяков
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ
Азамат Р.М., Жуматова Ш.А.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: PhD Сагидолда Е.
В настоящее время нанотехнология является основной сферой применения
электроники. Это новая отрасль науки и техники, использующая высокоскоростные и
слишком малые системы, работающие на основе квантовых эффектов [1].
Кремний и его наноструктура – это доказанная материальная система, отражающая
основы современной электроники, оптики и фотовольтаики. Несмотря на обширные
действия в основных и прикладных исследованиях, многие физические аспекты еще не были
детально разъяснены или не были сделаны обсуждения [2].
Существуют несколько способов получения пористого кремния. Один из них –
обработка поверхности кристаллического кремния раствором, содержащим плавиковую
кислоту и спиртовые основы [3].
Полученные образцы исследовались методами микроскопии (оптического,
сканирующего электронного и сканирующего зондового). После нанесения электрических
контактов копланарного типа была измерена кинетика газовых сенсоров на основе пористого
кремния. На рисунке 1 показана микрофотография поверхности и скола химических
сенсоров на основе пористого кремния.

Рис. 1. Изображения СЭМ газовых сенсоров на основе пористого-Si: (a) - поперечное
сечение, (б)—вид сверху.

Изменения электрических свойств пористого кремния под воздействием паров
проверялись путем измерения импеданса переменного тока при 100 мВ переменного и
нулевом постоянном напряжения. Результаты показали, что наноразмерный кремний
является потенциальной заменой существующих газовых сенсоров.
Использованная литература:
1. FengZ.C., TsuR., ed. (1994). Porous Silicon. Singapore: World Scientific.
2. В.А. Юзова, А.А. Левицкий, П.А. Харлашин, Journal of Siberian Federal University.
Engineering & Technologies 1 (2011 4) 92-112
3. S. Ozdemir and J. L. Gole, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 11, 92 (2007)
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК
TiO2<Ag>
Даутхан К., Өксікбай Н.
Физико-технический факультет, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор, Приходько О.Ю.
В настоящее время особый интерес представляют нанокомпозитные материалы на
основе диоксида титана и наночастиц серебра (Ag-TiO2) [1,2]. Это обусловлено
специфическими особенностями компонентов такого композита. Например, пленки TiO2
имеют самый высокий показатель преломления в видимой области спектра среди всех
аналогичных материалов, используемых в качестве матрицы. Кроме того, пленки TiO2
обладают высокой фотоактивностью в УФ диапазоне излучения, что дает возможность их
использования в оптоэлектронике и солнечной энергетике и т.д. [3].
В данной работе исследованы оптические характеристики пленочных композитов AgTiO2, полученных методом ионно-плазменного ВЧ со-распыления.
На рисунках 1(а,б) показано влияние наночастиц серебра на оптические спектры
пропускания и отражения в диапазоне от 200 до 2000 нм. Из рисунка 1а следует, что в
области 500 нм наблюдаются минимумы, соответствующие резонансному поглощению света
на поверхностных свободных электронах наночастицах серебра (ППР-поверхностный
плазмонный резонанс). Кроме того, с увеличением концентрации серебра в нанокомпозитах
наблюдается заметное уменьшение их прозрачности. Спектры отражения нанокомпозитов
характеризуются сложной зависимостью R(λ).

a)

б)

Рис. 1 – Спектры пропускания и отражения света пленок TiO2<Ag> при разной
концентрации серебра
Таким образом в тонких пленках Ag-TiO2, полученных методом ионно-плазменного ВЧ
со-распыления, в области 500 нм наблюдается резонансное поглощение света, что является
важным для расширения области применения этих пленок.
Работа была выполнена в рамках гранта AP05132897 Комитета Науки МОН РК
Использованная литература:
1. Mukhametkarimov Y.S., Dauitkhan K., Prikhodko O.Yu., Mikhailova S.L., Maksimova
S.Y. Technology of producing structure and optical properties of ТiО2 and Ag-TiO2 thin films
obtained by ion-plasma sputtering // ВестникКазНИТУ, –2018. №4. –С. 66-70.
2. Prakash J., Kumar P., Harris R.A., Swart C., Neethling J. H., A Janse van Vuuren and
Swart H.C. Synthesis, characterization and multifunctional properties of plasmonic Ag–TiO2
nanocomposites // Nanotechnology. –2016. –Vol.27. –Art.No.35.
3. William Ghann, Aunik Rahman, Anis Rahman&Jamal Uddin. Interaction of Sensitizing
Dyes with Nanostructured TiO2 Film in Dye-Sensitized Solar Cells Using Terahertz Spectroscopy //
Scientific Reports 6. –2016. –Art.No.30140.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
TiO2<Ag>и С-TiO2<Ag>
Досеке У., Кенес Н.С.
Физико-технический факультет, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD, Мухаметкаримов Е.С.
Известно, что в нанокомпозитах а-С:Н<Ag+TiO2> наблюдается ярко выраженный
плазмонный резонанс в видимой области спектра со смещением максимума поглощения от
450 до 474 нм с увеличением концентрации серебра [1,2]. Интенсивность резонансного
поглощения существенно возрастала с увеличением концентрации серебра в плёнках. В
отличие от этого в нанокомпозитах TiO2<Ag> плазмонный резонанс выражен менее ярко.
Можно предположит, что модифицирование нанокомпозитов TiO 2<Ag> атомами углерода
приведет к более четкому проявлению резонансного поглощения.
В данной работе исследуется плазмонный резонанс света в пленочных композитах на
основе наночастиц серебра и матриц диоксида титана TiO2 и C-TiO2. Пленочные композиты
TiO2<Ag>и С-TiO2<Ag> получены методом ионно-плазменного ВЧ со-распыления
комбинированной мишени из диоксида титана и серебра, а такжедиоксида титана, серебра и
графита.
На рисунке 1 показаны спектры оптической плотности нанокомпозитов TiO2<Ag>и СTiO2<Ag>. Из рисунка следует, что резонансное поглощение в пленочных композитах
TiO2<Ag> характеризуется широким ассиметричным резонансным пиком с максимумом в
области 500 нм. Модифицирование TiO2<Ag> атомами углерода приводит к увеличению
интенсивности резонансного поглощения и смещению максимума в коротковолновую
область спектра от 500 нм до 484 нм.

Рис. 1 – Спектральная зависимость оптической плотности пленок
TiO2<Ag> и С-TiO2<Ag>
Наблюдаемые изменения в оптических свойствах TiO2<Ag> при модифицировании
атомами углерода по всей видимости связаны с кластеризацией наночастиц серебра в
матрице.
Работа была выполнена в рамках гранта AP05132897 Комитета Науки МОН РК
Использованная лиетратура:
1. Sarsembinov Sh.Sh., Prikhodko O.Yu., Ryaguzov A.P., Maksimova S.Ya., Daineko E.A.
Electronic properties of diamond-like carbon films modified by silver nanoclusters// Phys.
StatusSolidi. – 2010. –Vol. 7, № 3-4. –P. 805-807.
2. Oleg Yu. Prikhodko, Svetlana L. Mikhailova, Ershan C. Muhametkarimov, Suyumbika Ya.
Maksimova, Nurlan K. Manabaev, Kuanysh Dauthan. Optical properties of a-C:H thin films
modified by Ti and Ag /Proc. of SPIE. Nanostructed Thin Films IX. San-Diego, California, USA. 2016. -Vol. 9929. -P. 99291G-1 – 9929G-6.
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ХИМИЯЛЫҚ ЖЕМІРУ ƏДІСІМЕН КРЕМНИЙДІҢ НАНОТЕКСТУРЛЕНГЕН
ҚАБАТЫН АЛУ
Копенбаева Д.Е., Кожанова Ж.Н.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Калкозова Ж.К.
Жаңартылатын энергетикаға арналған материалдар саласында наноқұрылымды
кремнийді алу технологиясы белсенді дамуда. Мұндай кремнийдің беті тік наноөлшемді
бағаналар түріндегі текстураға ие жəне бұл бетке түсетін жарықтың бірнеше рет шағылысып
жұтылуы үшін тиімді болып келеді. Сондықтан барлық көрінетін диапазонда жарық
шағылуын өте төмен коэффициентке қол жеткізуге болады жəне күн элементтері үшін
жарықтың шағылу коэффициентінің төмен болуы жарықтың қалыпты түсуі кезінде де,
көлбеу түсуі кезінде де бірдей нəтиже береді. Сəйкесінше КЭ үшін антишағылдыру
жабындыларын пайдаланудың қажеттілігі болмайды [1-3].
Coңғы жылдapы шaғылy кoэффициeнтi төмeн, нaнoтeкcтypлeнгeн, aнтишaғылдыpyшы
кpeмнийлі бeттepдi aлy үшiн xимиялық жeмipy əдici кeңiнeн қoлдaнылyдa. Химиялық жeмipу
əдici өтe тиiмдi, жылдaм жəнe экcпepимeнттiң нəтижeci нaқты бoлып кeлeдi .Бұл əдіс
шағылу коэффициенті 1-3% тен “қара” кремнийді алуға қол жеткізеді.
“Қара” кремнийді өндіруде мeншiктi кeдepгici 10 Oм*м бoлaтын, p - типтi жapтылaй
өткiзгiш кpeмний плacтинaлapы қoлдaнылды. Біріншіден, кpeмний плacтинaлapы бipнeшe
этaптaн тұpaтaтын тaзaлayдaн өтеді, өйткені төсеніштерді тазалау ең бір маңызды
процесстердің бірі. Кремний пластиналарын тaзaлaудaн кейінгі экcпepимeнтiмiз eкi caтыдaн
тұpaды. Бipiншi caтыдa aлдымeн AgNO : HF : H O cулы epiтiндiсiн дaйындaп aлaмыз.
HF: H O = 1:4 қaтынacы алынып, концентрациясы 4, 6, 8 мМ–гe дeйiнгі AgNO3 күміс
нитратын қосамыз. Бұл cулы epiтiндiмiздi apнaйы фтopлы ыдыcтa дайындалады. Бірінші
сатыда кремний пластиналарының бетіне күмістің нанокластерлері отырады. Eкiншi caтыдa
кpeмний плacтинacын H2O2:HF:H2O cулы epiтiндiciнe caлынып, 60 c-тaн 120 c аралығында
шайқаймыз. Кoмпoнeнттeрдің концентрациясы 1:2:10 қaтынacындaй болып, кeйiн
диcтeльдeнгeн cyмeн жуылады. Бұл caтыдa кpeмний плacтинaлapының бeтiндeгi жылтыp
кeтiп, қoю қapa түcкe aйнaлaды. Күміс нанобөлшектерінің қалдықтарын текстурленген
беттен тазалау үшін,
:
=1:1 қатынасында дайындалып, пластиналарды шаямыз.
Кpeмнийдiң нaнoтeкcтypлeнгeн бeтiнiң мopфoлoгияcы pacтpлi Quanta 200i 3D (FEI CompanУ,
AҚШ,
2008)
элeктpoндық
микpocкoпымeн
зepттeлдi.
Shimadzu
UV-3600
cпeктpoфoтoмeтpiмен 200-дeн 1000 нм-гe дeйiн тoлқын ұзындықтapы apaлығындa алынған
үлгілердің шaғылy кoэффициeнтiнің 35%-дaн 2-3%-ғa дeйiн төмeндегені анықталды.
Пайдаланған əдебиеттер
1. Abouda-Lachiheb M., Nafie N. Bouaicha M. The dual role of silver during silicon etching
in HF solution // Nanoscale Research Letters. -2012. – Vol. 7. – P. 455.
2. Sanjay K., Srivastava N., Dinesh Kumar., Vandana Mukul Sharma., Ravi Kumar., Singh
P.K. Silver catalyzed nano-texturing of silicon surfaces for solar cell applications // Solar Energy
Materials & Solar Cells. – 2012. – Vol. 100. – P. 33–38.
3. SharmaP. and WangY. -L. Directional Etching of Silicon by Silver Nanostructures //
Applied Physics Express. – 2011. – Vol. 10. P. 624–628.
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КРЕМНИЕВЫЕ НАНОНИТИ В КАЧЕСТВЕ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ
ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА
Ермұхамед Д.
КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Мұсабек Г.Қ., и.о. доцента
Наиболее безопасным, малоэнерго-затратным и экологически чистым методом
генерации водорода является полупроводниковый фотокатализ [1]. Для осуществления
процесса полупроводникового фотокатализа требуется минимальная энергия 1,23 эВ [2].
Поскольку кремний является одним из наиболее хорошо изученных полупроводниковых
материалов и вторым элементом по распространенности в земной коре, он мог бы вполне
стать перспективным материалом для генерации водорода. Однако то, что кремний является
непрямозонным полупроводником (1,12 эВ) [3] и высокое расположение максимума
валентной зоны делают невозможным окисление воды и формирование молекулярного
кислорода. Но с помощью наноструктуирования поверхности кремния можнозначительно
увеличить энергию запрещенной зоны [4].
В ходе проведения экспериментов были синтезированы наноструктуры кремния с
очень высокой пористостью с сохранением кристалличности кремния. Также были
исследованы спектры XANES вблизи уровня ядра L2,3 для кремния и уровня ядра K для
кислорода и XPS с использованием синхротронного излучения. В результате ширина
запрещенной зоны кремниевых наноструктур увеличилась до 1,8-2,3 эВ. Был выявлен факт
покрытии наноструктур тонким слоем SiO x. Кроме того, наблюдалось увеличение генерации
водорода в течение первых 2 часов со скоростью 20000 мкл/ч при дополнительном
облучении светом.

Рис. 1. Схематическое представление формирования и СЭМ снимок поперечного
сечения кремниевых нанонитей
Использованная литература:
1. OmarM.,
AzizH.A.
Photocatalyticdegradationoforganicpollutantsinwater
//
EnvironmentalSciences. – 2013. – Chapter 8, Intech. – P. 195-208.
2. Zou Z., Ye J., Sayama K., Arakawa H. Direct splitting of water under visible light
irradiation with an oxide semiconductor photocatalyst // Nature – 2001. – Vol. 414. – P. 625-627.
3. Gryko J., McMillan P., Marzke R., Ramachandran G., Derek P., Deb S., Sankey O. Lowdensity framework form of crystalline silicon with a wide optical band gap // Physical Review B. –
2000. – Vol. 62. – P. 7707.
4. Ma D., Lee C., Au F., Tong S., Lee S. Small-Diameter Silicon Nanowire Surfaces //
Science. – 2003. – Vol. 299. – P. 1874-1877.
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ВЛИЯНИЕ МАГНЕТИЗМА НА УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОСФИДА ЖЕЛЕЗА
1

1

2

Базарбек А.Б. , Инербаев Т.М. , Сагатов Н.Е. , Литасов К.Д.

2

1

2

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Астана)
Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева (Новосибирск, Россия)

В последние годы модели внутреннего строения Земли является актуальной темой,
которая имеет важное значение для понимания процессов, происходящих в недрах нашей
планеты. В настоящее время общей точкой зрения мирового научного сообщества является
то, что ядро Земли состоит преимущественно из железа и малой доли никеля, с примесью
легкого элемента. В качестве легкого элемента в частности рассматривается фосфор. Это
обусловлено находками фосфидов железа в метеоритах. В виду трудности проведения
экспериментальных исследований при температурах и давлениях ядра Земли, особую
актуальность приобретает компьютерное моделирование при помощи современных
квантово-химических методов для исследования термодинамических, упругих и магнитных
свойств фосфидов железа как важных составляющих ядра Земли.
В данной работе расчеты проводились в рамках метода функционала плотностив
базисе плоских волн. Необходимо отметить, что моделирование проводилось без учета
нулевых колебаний (T=0). Так же были проведены как спин-поляризованные расчеты, так и
расчеты без учета магнитного момента. Детали расчетов выглядят таким образом: энергия
обрезания составляла 700 эВ, плотность k-точек – 0.2 Å-1, параметр сглаживания σ=0.01 эВ.
При моделировании фосфида железа
рассматривались две экспериментально известные
структуры: баррингерит (P-62m) и аллабогданит (Pnma). Баррингерит является
низкобарической модификацицей и принадлежит структурному типу С22. Аллобогданит
считается высокобарической модификацией и принадлежит структурному типу С23.

Рис. 1. Уравнение состояния P(V) (с учетом и без учета магнитного момента) для
структур
-Pnma и
-P-62m, включая зависимость магнитного момента от давления
Из рисунка видно что различие в поведении P(V) для фазы P-62m значительно меньше,
чем для фазы Pnma. Также на рисунке 1 показано, что для структуры Pnmaмагнитный
момент обращается в ноль при давлении выше 100 ГПа, а для структуры P-62m магнитный
момент плавно уменьшается вплоть до давления 140 ГПа, после чего он начинает
уменьшаться быстрее. Полученные результаты показали сильное влияние магнетизма на
поведение уравнение состояния
-Pnma. В случае
-P-62m влияние магнитного
момента на функцию P(V) значительно слабее.
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МЕТАЛЛДАНДЫРЫЛҒАН ПОЛИМЕРЛІ ҚАБЫРШАҚТАРДЫҢ
МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ СƏУЛЕЛЕНДІРУ ƏСЕРІ
А. Асқарұлы, А.Дүйсенов
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., доцент Мурадов А.Д.
Металдандырылған полимерлі материалдардың қасиеттерін алу мен зерттеу
қажеттілігі олардың космостық саласында, электроникада жəне де кең қолданыстағы
тауарларды шығару үшін кең ауқымда қолдануымен байланысты.
Жаңа материалдарды таңдаудағы негізгі бағыттар əр түрлі металдау фазаларының
механикалық сипаттамаларын сақтай отыра қалыңдықтары бойынша композитті үлбірлерді
алу үшін бағытталған. Металдандырылған полимерлі материалдардың ең перспективтісіжоғары термотұрақтылыққа, диэлектрлік сипаттамаларға жəне азғантай ұлғаю
коэффициентке ие- полиимид болып табылады. [1]
Сондықтан тұтқыр серпімділерді, металдандырылған полимерлі материалдардың
беріктілікті жəне басқа да механикалық сипаттамаларды зерттеу, олардың механикалық
тəртібіне қаптау құрылымының əсерін анықтау, олардың тəртібін болжау əдістерін өңдеу
қазіргі кезде өзекті жəне маңызды іс болып табылады.
Қазіргі жұмыстың мақсаты күміспен металдау мен электронды сəулелену мөлщерінің
полиимидті үлбірдің механикалық деформация процестеріне əсерін анықтау.
Полиимидті үлбірлердің механикалық деформациялануына электронмен сəулелендіру
жəне күміспен қаптау процестерінің əсерін зерттелу. ЭЛУ-6 сызықтық үдеткішінде электрон
шоғырының орташа энергиясы 2 MeВ, интегралды токта 1000 µА- ге дейінгі импульстерді
жіберу жиілігі 200 Hz мен импульс ұзақтығы 5 µs болатын гамма сəулелену жүргізілді.
Үлгілердің деформациясын бірөсті созылу режимінде Instron 5982 универсалды сынау
машинасымен бөлме температурасында жүргізілді. [2]
Полимидті қабыршақты күмістің металлизалауы оның беріктілік шегін δ=105МПа
жəне ε=75% иілгіштігін ұлғайтуына əкеп соқтырады. Мұндай өзгеріс металдандырылған
қабыршақтардың құрылымының ерекшеліктерімен жəне оларды химиялық өңдеу
жағдайларымен байланысты.
Металлданған күміс полиимидті үлбірдің электрондық сəулеленуі оның серпімділігін
жəне беріктігін нашарлатады, жəне серпімділік модулі дозаның ұлғаюымен азаяды, бұл күміс
тотығы түрінде жабында жаңа фазалардың пайда болуынан туындайды, олардың
концентрациясы дозаның ұлғаюымен артады.
Электрондық сəулелену нəтижесінде күмістелген полиимидті қабыршақтардың
металдандырылған механикалық сипаттамаларының нашарлауы макромолекулалардың
байланыстарын бұзу жəне жабудағы жаңа күміс фазаларын қалыптастыру түріндегі
материалдың реттелген құрылымының бұзылуымен байланысты.
Пайдаланған əдебиеттер:
[1] Кoжaмкулoв Б.A.Paдиaциoнныe эффeкты измeнeния мexaничecкиx cвoйcтв
пoлимepoв и кoмпoзитoв. – Aлмaты: Гылым, 1997. – 150c.
[2] Котон М.М., Лайус Л.А. Роль ароматических полиимидов в современной наукеи
технике // Журн. прикл. химии. 1996. Т. 68. № 5. С. 822–826.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Соуса М.1, Байшоланова К.2, Яр-Мухамедов Е.2
1

2

Университет Порто, Португалия, Порто
КазНУ им. Аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

В области материаловедения исторически процесс отбора защитных покрытий
проводился на базе использования табличных данных о механических, физических и др.
свойствах. Современный тренд сместился в сторону композиции материалов и соединения
микроструктуры и свойств компонентов системы. Целью является
создание
композиционных покрытий с различными специальными, порой противоречащими друг
другу, свойствами. В прошлом новые композиционные покрытия разрабатывались долго и с
большим количеством усилий: экспериментаторы получали защитные покрытия при
различных режимах, изучали их свойства, отбирали из сотен образцов наилучшие. Затем
пытались разработать технологию формирования композиций с заданными свойствами. Этот
процесс занимал десятилетия и зачастую требовал больших материальных затрат. Поэтому
появилась необходимость создания такой технологии, которая могла бы делать
безошибочное прогнозирование свойств. То есть не экспериментировать в лабораториях, а
давать задачу компьютеру предсказать, какое покрытие, с каким композиционным составом
и микроструктурой будет иметь нужные свойства при определенных эксплуатационных
условиях.
За последнюю декаду возникло несколько новых направлений в сфере разработки
материалов. Процесс отбора материалов для композиционных покрытий акцентируется на
конструировании и комбинаторном поиске в базе данных свойств и характеристик, которые
наиболее подходят для выбранных значений функциональных свойств. Другой класс
подходящий для компьютерного дизайна покрытий - это базирующийся на вычислительных
методах и теоретических основах физического материаловедения. Для ускорения открытия
новых материалов используется вычислительная структура и подход «снизу вверх»,
включающий квантовое и молекулярное моделирование .
Целью
настоящей
работы
является
обзор
современных
способов
многофункционального
дизайна материалов, и установить подходы, основанные на
многомасштабных недетерминированных анализах, которые можно использовать для
моделирования композиционных покрытий.
Анализ литературных данных показал, что способы компьютерного моделирования
материалов можно разделить на 3 основные группы.
1. Подходы, в которых для выбранных значений функциональных свойств процесс
отбора материалов базируется на комбинаторном поиске в базе экспериментальных данных.
2. Компьютерное моделирование, базирующееся на вычислительных методах и
теоретических основах физического материаловедения, где для ускорения открытия новых
материалов используется подход «снизу вверх», включающий квантовое и молекулярное
моделирование.
3. Способы
моделирования материалов, основанные на интегрировании
вычислительной стимуляции, системного инжиниринга, производства и дизайна.
В то же время все перечисленные подходы разработаны для объемных материалов и не
адаптированы для защитных покрытий. Поэтому создание методики моделирования
компьютерного дизайна композиционных покрытий с заданными функциональными
свойствами является актуальной задачей в области информационных систем.

204

СОЗДАНИЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ НА
ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ИЗ ГРАФЕНА И ДИОКСИДА
МАРГАНЦА
Мырзабекова М.М.
Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби
Научный руководитель- PhD Мухаметкаримов Е.С.
В данной работе рассматривается технология создания суперконденсаторов из графена
и диоксида марганца и изучение их физических, электрических, эксплуатационных свойств и
дальнейшее их применение. Актуальностью данного исследования является обеспечение
дешевыми, легкими и гибкими аккумуляторами. Степень важности данного технического
изобретения на сегодняшний день очень высока, так как любое электронное устройство
нуждается в источнике постоянного тока для многократного использования. Соответственно,
важной задачей настоящего изобретения является преодоление предшествующих
ограничений путем достижения высокой емкости, увеличения циклов зарядки-разрядки и
обеспечения малого веса. Преимуществом данного электрода и электролита является простая
методика выполнения и применения «зеленых» материалов. Нанолисты графена играют роль
проводящих подложек для выращивания MnO2. Для этого были получены проводящие
пленки из графена. Изначально оксид графена был получен методом Хаммерса и
восстановлен с помощью УФ-лучей. Затем восстановленный оксид графена отжигался при
температуре 250 ℃ в течение 60 минут [1].
На проводящие подложки из графена был осажден оксид марганца. На рисунке 1
представлен Рамановский спектр композита MnO2-Gr, полученного методом
электроосаждения.

Рис. 1 – Рамановский спектр MnO2-Gr при времени осаждения 20 мин.
Полученные композиционные материалы MnO2-графен оцениваются в качестве
электродных материалов для суперконденсаторов.
Литература:
[1] Патент РК на изобретение №33405, авторы: Абдуллин Х.А., Мырзабекова М.М.,
Немкаева Р.Р., Гусейнов Н.Р., Габдуллин М.Т.

205

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ УГЛЕРОДА МЕТОДОМ ГОРЕНИЯ
Макулбай А.Т., Даулетова А.Н., Полат Н.О. Айтжанов М.Б., Досеке У.А.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Накысбеков Ж.Т.
В материаловедении высокий интерес вызывают углеродные материалы. Изучаются
механизмы образования новых углеродных частиц различных форм и видов, таких, как
нанотрубки, фуллерены, нанолуковицы, графены и другие [1,2]. Исследование свойств и
структуры новых материалам с размерами в нанометровом диапазоне приводит к появлению
и накоплению новых знаний и более глубокому пониманию свойств углеродных материалов,
связанных с их электронной и атомно-молекулярной структурой.
Типичным примером таких материалов является технический углерод (сажа), которую
получают различными способами термическим разложением углеводородов. Сегодня среди
всех известных углеродных наноразмерных материалов углеродная сажа имеет огромное
практическое значение и, соответственно, самое крупномасштабное промышленное
производство [3].
В данной работе изучен метод получения технического углерода методом горения при
пропускании через электроды электрического тока. Исследована зависимость синтеза
наноглобулярных частиц углерода от силы и типа тока, напряженности электрического
поля, источника огня и т.д.
Получение нанопорошков углерода на электродах в процессе горения является очень
простым методом с высоким выходом углеродных нанопорошков, были получены
углеродные наночастицы с размерами 40-80 нм и аморфной структурой.
Использованная литература:
1. Суровикин Ю. В. и др. Влияние термоокислительной обработки на структуру и
электропроводность частиц нанодисперсного технического углерода //Химия твердого
топлива. – 2014. – №. 6. – С. 67-67.
2. Щур Д. В., Матысина З. А., Загинайченко С. Ю. Углеродные наноматериалы и
фазовые превращения в них. – Laboratory 67, 2007.
3. Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. – Техносфера, 2003..
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
GE2SB2TE5ПЛЕНОК, МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ
А. Көңілқошева, С. Шаймерденова, К. Турманова
КазНУ им. аль-Фараби, НИИЭТФ, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: проф. Приходько О.Ю.
Важной особенностью структуры халькогенидных полупроводников (ХП) системы GeSb-Te (GST) является реализация реверсивного фазового перехода из аморфного в
поликристаллическое состояние под воздействиями импульсов напряжения или света[1].
Этот эффект позволил создать на основе тонких пленок этих материалов оптические
носители информации такие, как DVD, Blue-Ray и ячейки энергонезависимой фазовой
памяти PhaseChangeMemoryCells (PCRAM). Из всего многообразия составов системы Ge-SbTe наиболее перспективным является состав Ge2Sb2Te5. Для улучшения структуры и
оптических свойств пленкиGe2Sb2Te5 модифицируют прмесью с близкими атомными и
ионными размерами к размерам одного из компонентов матрицы. Анализ показывает, что
перспективными химическими элементами, отвечающими указанным критериям, являются
такие металлы как висмут, серебро, хром и титан.
В работе приводятся результаты исследований по влиянию примеси Agна локальную
структуру и оптические свойства тонких пленок Ge2Sb2Te5[2].
Пленки Ge2Sb2Te5<Ag> получали методом ионно-плазменного высокочастотного
магнетронного сораспыления комбинированной мишени из Ge2Sb2Te5 и Ag в атмосфере
аргона. Толщину пленок определяли на СЭМ Quanta 3D 200i при сканировании электронным
пучком скала структуры c-Si/ пленка Ge2Sb2Te5<Ag>. Она составляла от ~30 до ~150 нм.
Состав пленок и их морфологию контролировали методом энерго-дисперсионного анализа
(EDX). Концентрация примеси серебра в пленках составляла 5,5; 7,01; 9,2; 12,3 и 14,3 ат. %.
Исходя из данных элементного анализа можно заключить, что атомы Ag в матрице пленок
Ge2Sb2Te5 замещают в основном атомы Te.
Локальная структура пленок была исследована методом Рамановской спектроскопии.
Спектры регистрировалиinsituна спектре SolverSpectrum 600/600 в режиме отражения на
180º. В качестве источника возбуждения использовался Не-Ne лазер с длиной волны
λ=633нм. Анализ спектров пленок Ge2Sb2Te5 без примеси при лазерном облучении
показывает, что их структура переходит из аморфного в поликристаллическое состояние с
гексагональной структурой через промежуточное кристаллическое состояние с кубической
структурой, что характерно для пленок состава Ge2Sb2Te5. Анализ рамановских спектров
кристаллических пленок Ge2Sb2Te5<Ag> показывает, что они также,как и кристаллические
пленки Ge2Sb2Te5 без примеси, характеризуются поликристаллической гексагональной
структурой и новыми структурными единицами, вероятно связанными с соединением
серебра с компонентами пленок. При изучении структуры пленок Ge2Sb2Te5<Ag> в
кристаллическом состоянии методами РС и ПЭМ высокого разрешения было установлено,
что их структура является зернистой, поликристаллической и гексагональной. С
увеличением концентрации Ag в пленках Ge2Sb2Te5<Ag> происходит увеличение размера
зерен от ~2,5 до ~10 нм и наблюдается зарождение монокристаллической фазы.
Таким образом, модифицирование пленок Ge2Sb2Te5примесью Ag приводят к
существенным изменениям их структуры и оптических свойств.
Использованная литература:
1. Ovshinsky S.R. Reversible Electrical Switching Phenomena in Disordered Structures//
Phys. Rev. Lett. –1968. – Vol. 21(20). –P. 1450–1453
2. Kolobov, A.V., Fons, P., Tominaga, J. A. Тhermal amorphization of crystallized
chalcogenide glasses and phase-change alloys//Phys. Status Solidi B.-2014.-Vol 251.-P. 1297-1308.
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КҮМІСПЕН МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН GE2SB2TE5 ҚАБЫҚШАЛАРДЫ АЛУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ, КРИСТАЛДАНУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫМЫН
ӨЗГЕРТУ
Л.Аманкелді, Қ.Сейтмұрат, М.Абулхаир
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Турманова К.Н.
Қазіргі уақытта PC-RAM (Phase Change Random Access Memory) типті ақпаратты жазу
үшін энергиядан тəуелсіз жадының жаңа буындарын құру үшін фазалық ауысулар (ФП)
немесе PCM (Phase Change Memory) негізінде Gе-Sb-Te (GST) жүйесінің халькогенидті
жартылай өткізгіш материалдарының жұқа қабықшалары ең перспективалы болып танылды
[1]. Қабықшалардың құрылымы мен оптикалық қасиеттерін жақсарту үшін Gе2Sb2Te5
матрица компоненттерінің бірінің өлшемдеріне жақын атомдық жəне иондық өлшемдермен
қоспаны түрлендіреді. Талдау көрсеткендей, аталған өлшемдерге жауап беретін
перспективалы химиялық элементтер висмут, күміс, хром жəне титан сияқты металдар
болып табылады [2].
Жұмыста күміспен модификацияланған Gе2Sb2Te5 квазибинарлық құрамының
наноөлшемді пленкаларын алу технологиясы бойынша зерттеу нəтижелері, олардың
аморфты жəне кристалды күйдегі кристалдану температурасының жəне құрылымының
өзгеруі келтірілген.Gе2Sb2Te5<Ag> қабықшалары аргон атмосферасында Gе2Sb2Te5 жəне Ag
қосылған нысананың ионды-плазмалық жоғары жиілікті магнетрондық тозаңдандыру
əдісімен алынды. Қабықшалардың қалыңдығын СЭМ Quanta 3D 200i-де C-Si/ Gе2Sb2Te5<Ag
> құрылымының сынықтарын электронды шоғырмен сканерлеу кезінде анықтады. Ол ~30дан ~150 нм-ге дейін болды. EDX жəне СЭМ нəтижелерін талдаудан Gе2Sb2Te5 жəне
Gе2Sb2Te5<Ag> пленкаларында бөгде қоспалар жоқ, тұтас, біртекті жəне оларда микрондық
өлшемде ақаулары байқалмады. Gе, Sb, жəне Te компоненттерінің формулалық
арақатынасынан максималды ауытқуы 5 ат.% аспайды. Элементтік талдау мəліметтеріне
сүйене отырып, Ge2Sb2Te5 пленкасының матрицасындағы Ag атомдары негізінен Te
атомдарын алмастыратыны анықталды.Ионды-плазмалы магнетронды жоғары жиілікті
тозаңдату əдісімен алынған Ge2Sb2Te5 наноөлшемді қабықшаларының «шыны-кристалл»
фазалық ауысуының температурасы Тс ~175оС жететіндігі көрсетілген. Бұл көрсеткіш,
Тс~156оС құрайтын, вакуумде термиялық буландыру жəне тұрақты токта магнетронды
тозаңдату əдістерімен алынған шамадан біршама көп. Ge2Sb2Te5 құрамды наноөлшемді
қабықшаларды Ag қоспасымен түрлендіру фазалық ауысу температурасының сызықты түрде
280оС дейін көбеюіне əкеледі, бұл белгіленген параметрлері мен сипаттамалары бар жады
ұяшықтарын алуға мүмкіндік береді.Қабықшалардың құрылымы Раман спектроскопиясы
əдісімен зерттелді. Спектрлер in situ Solver Spectrum 600/600 спектрінде 180º шағылысу
режимінде тіркелген. Қоздыру көзі ретінде λ=633нм толқын ұзындығы бар Не-Ne лазер
пайдаланылды. Раман спектрлерін талдау жаңа дайындалған Gе2Sb2Te5<Ag> пленкаларының
күміс қоспаларының барлық зерттелетін концентрацияларында аморфты құрылымы бар
екенін көрсетеді. Gе2Sb2Te5 модификацияланбаған қабықшаларына тəн ұяшықты құрылым
Ag қоспасының концентрациясының ұлғаюымен кластерлік түрге ауысады.Осылайша,
Gе2Sb2Te5 пленкаларын Ag қоспасымен түрлендіру олардың кристалдану температурасының
жəне құрылымының маңызды өзгеруіне əкеледі.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Ovshinsky S.R. Reversible Electrical Switching Phenomena in Disordered Structures//
Phys. Rev. Lett. –1968. – Vol. 21(20). –P. 1450–1453
2. Xia Ji-Lin, Liu Bo, Song Zhi-Tang, Feng Song-Lin, Chen Bomy. Electrical Properties of
Ag-Doped Ge2Sb2Te5 Films Used for Phase Change Random Access Memory // Chin. Phys. Lett. 2005. -Vol. 22, No. 4. –P.934-937.
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Е.А. Ерубаев, Э.А. Тусупкалиева, У.Д. Ангарбеков
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева
Медицинада наноматериалдарды қолданудың маңызды бағыты жаңа буын импланттарын жасау
болып табылады. ТМД елдерінде қолжетімді импланттарға (стомотология, травматология,
ортопедия) деген халық сұранысы ұсыныстан 3-5 есе артық [1]. Мысалы, Ресейдегі дентальды
стомотологияда импланттарға деген жыл сайынғы сұраныс қазіргі таңда 30 % құрайды Импланттар
дайындалатын материалдарға (металдар мен қорытпаларға) қойылатын талап жылдан-жылға күшейіп
келеді: ағза тіндерімен биомеханикалық жəне биохимиялық сəйкестігін арттыру, қызметтік
сипаттамаларын жақсарту, өндірісте энергоүнемдейтін жəне экологиялық таза технологиялық
үрдістерді пайдалану. Сонымен бірге, медицинада жаңа инновациялық өнім – биоқаптамалы
наноқұрылымды материал жасауға жан-жақты, толық дайындықпен келу өзекті мəселе болып
табылады. Бұл дайындық келесі сатылардан тұрады: ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ), тəжірибелікконструкторлық жұмыстар (ТКЖ), яғни, компьютердік моделдеуден бастап негізделген түбегейлі
зерттеу жұмыстары, өнеркəсіптік өндірісті жəне метрологиялық бақылауға жаңа технологиялық жəне
конструктивты шешімдер арқылы.
Осы жұмыста құрылымы жаңа радиальды-ығыстыру орнағы ұсынылған. Бұл радиалдіығыстыру орнағында геометриялық өлшемдері өте дəл шыбықтарды жасалады, Ұсынылған жаңа
жабдықта, бір өтім кезінде деформацияның үлкен дəрежесімен өңдейтін бұрандалы пішінбіліктері
жəне ұяқалыпы бар үш пішінбілікті қапасты қолдану ұсынылған. Оның үстіне, осындай бұрандалы
илемдеуді қолданған кезде, үлкен ығысу деформациясы бар, жан-жақты қысуға жақын кернеулі
күйдің сұлбасы жүзеге асады. Ең қарқынды ығысу деформациясы, үш пішінбілікті сұлбаға тəн
көлденең қиманың сақиналы аймағында, яғни металдың сырғу сызығы қиылысатын аймақтарында
шоғырланады. Бұндай сұлбаны пайдалану, қиын деформацияланатын материалдары өңдеуге жəне бір
өтім кезінде процесті үлкен тарту коэффициентімен жүргізуге мүмкіндік береді.Жаңа радиалдыығысу орнағын қолдана отырып, механикалық қасиеті жоғары, біртекті, глобулярлі
субмикрокристалды құрылымы бар, түйіршіктері ұсақ, диаметрі кішкентай шыбықтарды техникалық
таза титаннан (ВТ1-0) алуға болады. Талқыланып отырған өңдеу əдісі, деформацияның арнайы
режимдерін қолданған кезде, біртекті наноқұрылымды алуға мүмкіндік береді. Алынатын
құрылымдағы элементтердің өлшемі 30 дан 300 нм дейінгі аралықта өзгеретін болады. Сонымен,
жаңа радиалді-ығысу орнағында наноқұрылымды ВТ1-0 техникалық таза титанында алуға болады.
Нанақұрылымы бар бұндай титанның беріктік шегі, ВТ16 титан қорытпасының беріктік шегіне
сəйкес келетіндігі белгілі. [2] жұмыста, жоғарыда қарастырылған ВТ1-0 наноқұрылымды титаннан
жəне ВТ16 қорытпасынан жасалған, диаметрі 4,5 мм болатын остеосинтезге арналған бұрамаларды
бұрауға сынап, бұрау моментінің айналу бұрышынан тəуелділігі алынған.
Зерттеу нəтижелері бойынша НҚ бар ВТ1-0 қорытпасынан жасалған бұрамалардың беріктігі,
ВТ16 қорытпасынан жасалған бұраманың беріктігінен төмен емес. Сонымен қатар, наноқұрылымды
титаннан жасалған бұрамалар аса жоғары пластикалық қасиетті көрсетеді. НҚ титанның пластикалық
қоры бұраманың сенімділігінің ең маңызды көрсеткіші болып табылады. Өйткені, протездеу
бойынша нақты медициналық операцияны жасағанда, əдеттегі титан қорытпасынан жасалған
бұраманың бұзылуы, құрылғыны жасаған кезде орын алады. [2] жұмыста жүргізілген аз жəне
көпциклді қажуға сынау, субмикрокристалды жəне нанокристалды құрылымы бар ВТ1-0
қорытпаларының қажуға кедергісінің мəні, ВТ6 легирленген қорытпаның деңгейінде екендігін
көрсетті. Соңғы кездері алынған мəліметтер бойынша, таза СМК титанның, сонымен қатар, кертігі
бар үлгіліктердің, қажуға кедергісі өте жоғары.
Алынған нəтижелер, ВТ1-0 наноқұрылымды титанды, ВТ6 жəне ВТ16 қорытпаларының
орнына, сондай-ақ стоматологияда қолданылатын, шетелдік Grade-4 қорытпасының орнына қолдану
мүмкін екендігін көрсетті.
Пайдаланған əдебиеттер:
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Санфировой // Российские нанотехнологии. Том 2, № 34, 2007. – С. 815.
2. Ильин А.А., Скворцова С.В., Мамонов А.М., Карпов В.Н. Применение материалов на основе
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Фотоэлектрлік модульдердің физикалық параметрлеріне зертеулер жүргізу үшін,
белгілі бір арнайы орындарда күн имитаторын қолдану арқылы жүзеге асырылады жəне
талаптарға сай фотоэлектрлік модульдердің сапасы бағаланады. Электрлік сипаттамаларын
зерттеу үшін қолданылатын имитатордың ең негізгі сипаттамалары: оның спектрлік шығыс
параметрлері, тестілеу аймағындағы жарықтандырудың біртектілігі жəне фотоэлектрлік
модулінің электр тогының сипаттамасы электр кернеуі арқылы (I-V) өрістету кезіндегі
уақытша тұрақтылығы болып табылады [1]. Қазіргі заманғы коммерциялық күн
имитаторларының (COTS), əдетте жарық көзі ретінде қолданылатын вольфрамды жіптерінің
немесе ксенонды (Xe) шамдардың өзіндік шектеулері бар [2]. Имитаторлық шамдардың
бағасы эканомикалық тұрғыдан аса қымбат жəне үлкен энергияны тұтынатын боғандықтан
энерготиімзіс болып келеді. Соңғы жылдары жарық шығаратын диодтар саласындағы
жетістіктері, олардың сəуле шығару қабілеттілігі мен спектрлік əртүрлілігін арттыруға ықпал
етті. Сонымен қатар, əр түрлі толқын ұзындығына өзгерте алуға жəне шығыс
сипаттамаларын басқаруға мүмкіндік берді [3].
Негізгі жоба фотоэнергетикалық қондырғыларды тестілеуге арналған ауданы
2200×1850 мм2 құрайтын бақылау-өлшеу жүйесін əзірлеуге негізделген. Бұл жүйе (Сурет 1)
аса жарық диодтардан (LED) тұрады жəне бір жақты немесе екі жақты күн модульдерінің
жарықтық вольтамперлік сипаттамаларын өлшеуге мүмкіндік береді. Аталған жүйе үш
негізгі компонентті қамтиды: жарық диодтты панелі, металды қаңқасы, жəне қозғалғыш
бөлімі. Жобаланатын жүйенің артықшылығы, сəуле шығару ағынының қуатын реттеу жəне
айналы шағылдырғыштың көмегімен екі жақты күн модульдерін тестілеу мүмкіндігі, сондайақ абсолютті қара ортаға жақын аймақта зерттеулер жүргізу мүмкіндігін береді.

Сурет 1 – Фотоэнергетикалық қондырғыларды сынауға арналған бақылау-өлшеу жүйесі
1 – Металды қаңқа негізі; 2,3 – Қаңқа қабырғалары; 4 – Жарық диодты панелі
Пайдаланған əдебиеттер:
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КҮН ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ ЖƏНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖҮЙЕЛЕРІН ДАМЫТУДА
MPPT ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ МАҢЫЗЫН ЗЕРТТЕУ
Аубакиров Д.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: п.ғ.к., аға оқытушы Сариева А.К.
Күн энергиясын өндіру мен пайдалану жүйелерін дамытуда ток немесе кернеуді
түрлендіруді, сүзгілеуді жəне түрлі жүктемелерді, соның ішінде электр желілерін,
батареяларды немесе қозғалтқыштарды басқаратын электр энергиясын түрлендіргішке
біріктіруді жүзеге асыратын құрылғылар дүниеге келуде. Солардың бірі - фотомодулдардың,
жел турбиналарының, магдидиндердің, регенеративті тежеу режимінде жұмыс істейтін
электр қозғалтқыштарының барынша мүмкін шығу қуатын алу үшін қолданылатын
MPPT(ағыл. Maximum Power Point Tracking) -максималды қуат нүктесін бақылау
құрылғылары[1].
Құрылғының негізгі көрсеткіші мыналар: кіріс кернеу мəні, күн энергиясының жалпы
қуат шамасы, қосылған жүктеменің сипаттамасы. Толтыру коэффициенті (Ктол)
фотомодульдің максималды қуатының Uбж-нің бос жүріс кернеуіне жəне Iқт-ның қысқа
тұйықталуына қатынасы ретінде анықталады. Сонымен максималды қуат мына формуламен
анықталады:
= тол ∗ БЖ ∗ ҚТ
(1)
Көптеген мақсаттар үшін Ктол, Uбж жəне Iқт типтік жағдайларда фотоэлементтердің
электрлік сипаттамасын пайдалы үлгісін беруге жеткілікті түсінік береді. Фотоэлементердің
кез-келген жұмыс жағдайында лездік тогы (I) жəне лездік кернеуі (U) сəттегі мəндері кездегі
операциялық нүктеде лездік қуаттын анықтайтын бір жұмыс нүктесіне ие болады, ал P қуаты
бəріне белгілі келесі формуламен анықталады:
P = U*I,
(2)
Электротехниканың теориялық негіздерінен қуат көзі (құрылғыдан немесе құрылғыға)
/ функциясының туындысы (графикалық - көлбеу) ВАС – да / қатынасына тең жəне
керісінше болатын нүктеде оңтайландырылған болады.
/
= / ,
(3)
Бұл ток кернеуінің сипаттамасында ең жоғары қуат нүктесі болып табылады жəне
қисық сызыққа сəйкес келеді (1-сурет).

Сурет 1. Инсоляцияның өзгеруіне байланысты фотоэлементтің вольт-ампер
сипаттамасы
Максималды қуат көзі фотоэлементтің вольт-амперлік сипаттамасының сызықтар
қиылысында орналасады. Максималды қуат көзі нүктесін бақылау құрылғысының мақсаты
фототүрлендіргіштің шығу сипаттамаларын өлшеу жəне кез-келген қоршаған орта
жағдайында максималды қуат алу үшін қолайлы қарсылықты (жүктеме) қолдану болып
табылады [2].
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика.Изд. Политехн. Ун-та, 2016. – 423 с.
2. Фалеев Д.С. Основные характеристики солнечных модулей. Изд-во ДВУ 2013–28 с.
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АЙНАЛУ ОСІ ГОРИЗОНТАЛЬДІ ЖЕЛ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ
АЭРОДИНАМИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТТРЛЕРІН
ИНЖЕНЕРЛІК ЕСЕПТЕУ ƏДІСТЕМЕСІ
Алимакинов А.А., Алпеисова А.Д., Өтеуова Ұ.Д.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к. Қаласов Н.Б.
Қазіргі уақытта жел қозғалтқышының классикалық теориясы өзінің аяқталуына жақын
деп санауға болады. Оны қолдану тиімді жобалаудың жекелеген мəселелерін қоса алғанда,
бірқатар жаңа есептеулерді шешуге мүмкіндік берді. Алайда, идеал жəне нақты жел
қозғалтқыштарының классикалық теориясы жел агрегатының жұмыс элементтері
төңірегіндегі газ ағынының күрделі физикалық көрінісін оқып үйрену кезінде алғашқы
жуықтау ретінде ғана қарастырылуы мүмкін [1-2]. Ол ортогональді жел қозғалтқыштарын
зерттеуде қолданылмайды.
Мəселені одан əрі қарай зерттеудің тиімдірек жолы газ ағынының бейстационарлық
сипатын жəне оның негізгі жұмыс жүйесімен байланысын көрсететін бастапқы-шектік
есептер мен бастапқы дифференциалдық теңдеулер жүйесін талдау жəне шешудің сандық
əдістерін қолдану болып табылады. Бұл ретте, ағын потенциалды, тұтқыр емес деп қана
шектелуге болмайды.
Бұл жұмыста жел энергиясын механикалық жəне электрлік энергияға түрлендіретін,
пропеллер типті, айналу осі горизонтальді жел қондырғысының аэродинамикалық
есептеулерінің жуықталған инженерлік əдістемесі сипатталады. Сонымен қатар, «Эсперо»
калақша профилінің аэродинамикалық коэффициенттерінің атқылау бұрышынан тəуелділік
графигі алынды (1-сурет).
Жел турбинасында ұшақ қанатының аэродинамикалық профиліне сəйкес келетін
жұмыс қалақшалары болады. Идеал бұранданың ағындық теориясын басшылыққа ала
отырып, есептеу əдісі əзірленді. Оның негізінде сызықты емес теңдеулер мен анықталған
интегралдарды шешудің сандық əдістері жатыр. Қуат пен жел жылдамдығын тағайындай
отырып жасаған есептеу нəтижесінде жел турбинасының негізгі өлшемдері жəне
қалақшалардың геометриялық параметрлері (1), (2) формуласы бойынша анықталды.
=

+ (1 −

)( − 1)/( − 1)

(1)

/

=

(

(2)
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Сурет 1. Эсперо калақша профилінің аэродинамикалық коэффициенттерінің атқылау
бұрышынан тəуелділік графигі
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Справочник аэродинамических профилей, 99-121 б.
2. Кравец А.С. Характеристики авиационных профилей. ГИОП, 1939. 213 б.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ТОПОЧНОЙ
КАМЕРЕ КАЗАХСТАНСКОГО КОТЛА МЕТОДОМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аташева А.
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: Ph. D. Максимов В.Ю.
В ближайшее время основным видом органического топлива, которое позволит
увеличить производство электроэнергии и тепла, будет твердое топливо – уголь. Однако
казахстанский уголь имеет значительный недостаток – высокую зольность, приводящую к
таким проблемам как: трудности воспламенения угольного потока и его горения в целом;
зашлакованность топочных экранов и камер сгорания; выбросы вредных веществ: оксиды
углерода (CO, CO2) и оксиды азота (NOx). Наиболее вредными загрязнителями атмосферы
при сжигании топлива на ТЭС являются оксиды азота NOx [1].
При освоении новых энергетических блоков, использующих пылеугольное топливо,
исследования топочных процессов с целью их усовершенствования чрезвычайно затруднено.
Для повышения надежности и улучшения качества проектирования большую актуальность
приобретает разработка методов комплексного расчета топочных устройств с учетом
аэродинамики топочной камеры, воспламенения, теплообмена и механизмов выгорания
пылеугольного факела.
Незаменимым эффективным методом теоретического исследования течений химически
реагирующих сред является численное моделирование. Более того, созданы мощные
вычислительные программные комплексы (FLOREAN, Ansys Fluent и другие), в которых
реализованы различные математические модели. В качестве вычислительного инструмента в
данной работе используется программный комплекс FLOREAN [2].
Данное исследование посвящено процессам тепломассопереноса при горении твердого
топлива в пылевидном состоянии. Разработана и предложена оптимальная технология
сжигания угля с учетом особенностей, как самого топлива (высокая зольность), так и
конструкционных особенностей
котельной
установки
(низкая износостойкость
энергооборудования, вследствие наблюдающегося перегрева стенок топочной камеры).
Предложены наилучшие конструкционные параметры топочной камеры котла БКЗ-420,
позволяющие повысить износостойкость энергооборудования и снизить выбросы вредных
веществ в атмосферу. Проведена графическая интерпретация полученных основных
характеристик процесса тепломассопереноса в виде двумерных, в зависимости от высоты
топочной камеры, и трехмерных графиков по всему топочному пространству и на выходе из
него, показаны области минимальной и максимальной концентрации вредных продуктов
сжигания угля. Определены оптимальные параметры, необходимые для использования
разработанной технологии организации сжигания низкосортного пылеугольного топлива в
исследуемой топочной камере.
Использованная литература:
1. Электронный ресурс: StatisticalReviewofWorldEnergy
2. Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Symbat, B., Maximov, V.Y., Beketayeva, M.T.,
Yergaliyeva, A. 3-D modeling of heat and mass transfer during combustion of solid fuel in Bkz420-140-7C combustion chamber of Kazkhstan // Journal of Applied Fluid Mechanics, Volume 9,
Issue 2, 2016, Pages. 699-709.
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АЙМАҚТЫҢ БИІКТІК БОЙЫНША ЖЕЛ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОРЫН БАҒАЛАУ
Байжұма Ж.Е., Даниярова А., Нұркелді Ы
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к. Манатбаев Р.Қ.
Жел энергетикалық қондырғыны қандай аймаққа орналастыру қажеттігінің рөлі де
маңызды. Себебі, қондырғы орнатылған аумақтан 30-40 м жерге дейін шу естіліп, онымен
қоса діріл де сезінерліктей болады. Ал келесі жəйт, қондырғының жұмыс істеуі сол аумақта
ұшатын құстарға зиянды болып келеді. Сол себепті де, же энергетикалық қондырғыны
орналастыру аймағы маңызды рөль атқарады.
Жeл энepгeтикaлық кaдacтp түciнiгiндe жeлдiң тəyлiк, aй, жыл бoйынa өзгepyiн
бaқылayғa мүмкiндiк бepeтiн жeл peжимi мəлiмeттepiнiң кeшeнiн, oдaн бacқa жeлдiң
энepгeтикaлық epeкшeлiктepiн ( жeл энepгeтикaлық пoтeнциaл), ЖЭҚ мeн ЖЭC-ның
шығyын, ЖЭҚ-нa түceтiн қыcымды кeм дeгeндe 20 жылдық apaлыққa aнықтayғa көмeктeceдi
[1].
Жел энергетикалық қондырғыларды қандай аймаққа орналастыру қажеттігінен, біз
мысалы ретінде Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек дəлізін зерттедік. Себебі, бүгінгі күнде
Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек дəлізінде 1,5 мың гектар жерде 120
жел мұнарасы орнатылған. Яғни, көріп тұрғанымыздай бұл аймақ жел қондырғыларын
орнату үшін ең қолайлы аймақ екенін көреміз. Оған алдымен берілген аймақтың біліктік
потенциалын есептеуіміз қажет. Ол үшін алдымен тұрақты 0,025 санына ауа тығызыдығын, 1
жылдағы сағат санын, берілген аймақ ауданын жəне і диапазонындағы орташакөпжылдық
жел жылдамдығы мен жел жылдамдығының болу ықтималдылығы көбейтіндісінің соммасын
көбейтіп шеше аламыз.
Бұл жұмыста Вейбулл таралуын пайдалана отырып Шелек дəлізінің энергетикалық
құндылығы биіктік бойынша анықталды. Есептеулердің дəлдігі мынадай əдістермен
тексерілді - RMSE, 2 жəне ℎ
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(

−
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Зерттеу барысында қолданылып отырған əдістердің дəлдігі зерттеу нəтижелерінің бір
біріне шамалас болғандығы арқылы дəлелденді. Зерттеу жұмысын жүргізі барысында NASA
Modern-Era мəліметтер базасынан желдің жылдамдақтары сағат, тəулік жəне ай бойынша
алынды [2].
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РЕЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УВП-60
Балтабай Е.К.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби
Научный руководитель: доктор: PhDЖукешов А. М.
Развитие высоких технологий и электронной техники напрямую зависит от вакуумных
процессов, по этой причине именно вакуумные технологии вызывают особенный интерес в
сферах микроэлектроники и нанотехнологий [1]. Так, к примеру, в таких отраслях как
электроника, оптика, используя вакуумное оборудование, получают тонкопленочные и очень
функциональные материалы, в числе которых алмазные пленки, широко используемые в
оптоэлектронных переключателях, тепловом управлении, в активных полупроводниковых
устройствах, тепловых субстратах [2].
Вакуумная система состоит из:
1)
агрегатов для создания вакуума (вакуумных насосов);
2)
откачиваемых объемов (вакуумной камеры), в которых создается вакуум;
3)
измерительных приборов (датчиков, манометров);
4)
вакуумных трубопроводов;
5)
устройств регулирования потоков (затворы, вентили, клапаны)
6)
блоков управления, позволяющих обеспечивать заданную логику работы [3].
Главный элемент вакуумной системы - вакуумная камера, предназначенная для
создания и поддержания определенных условий при проведении экспериментов или
технологических процессов в вакууме. Основой функция вакуумной камеры заключается в
изоляции процессов или устройств от контакта с окружающей средой [4].
К основным конструктивным элементам вакуумных камер можно отнести: патрубки и
фланцы, днища, обечайки, крышки, вакуумные окна (иллюминаторы), а также вакуумные
вводы, соединяемые при помощи уплотнителей. В соответствии с назначением камеры,
подбираются материалы для вакуумных окон и вводов [5].
В представленной работе разрабатывается система релейное управления процессами
вакуумной части электродуговой установки. Работа системы включает сбор информации с
активного датчика давления и последующее управление технологическими процессами.
Использованная литература:
1. Волкова М.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учебное
пособие. - Пермь: Изд-во ПермНИПИУ, 2012. – 145 с.
2. Видоградов В.М., Черепахин А.А. Автоматизация технологических процессов и
производств. Введение в специальность: учебное пособие. – М.: Форум, 2014. - 192 с.
3. Теперин А.А. Технические средства автоматизации и управления: конспект лекций.
- Казань: КГТУ, 2007. – 89 с.
4. Сизьмин М. О. О новых возможностях модулей LOGO! // Современные технологии
автоматизации. - М.:Форум, 2009. - 10 с.
5. Невмержицкий М.Н. Система управления гидростанцией циклового пресса на
основе программируемого логического реле // Автоматизация. Современные технологии. 2012. - №2. - 34-40 с.
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ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ГАЗ
ПЕШТЕРІНІҢ ТАҢДАЛУЫ
Башкеев К.У.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: PhD, Куйкабаева А.А.
Жеке меншік үйлерде қолданылатын табиғи газ пештеріне малыстыру жұмыстары
жүргізілді. Газопоршнді двигатель шектеусіз санға ие қосылып тоқтай алады. 100 ретөшіпқосқанда ғана қуаты 500 сағатқа азаяды. Қосқаннан кейін салмақты қабылдау уақыты газ
трубиналарынды 15-17 минут, газопоршнді двигателде 2-3 минут.
OEKO 50G табиғи газді шағын-ЖЭО моделдер қатары өзара салыстырылудан өтті.
Басқа ЖЭО қарағанда бұлардың ПƏК салыстырмалы түрде жоғары екендігі ескеріліп
таңдалып алынды.ОЕКО 50G MAN E0834 E302, OEKO 50G MAN E0836 E312, OEKO
100G MAN E0836 E202, OEKO 140G MAN E2876 E312 моделдерінің жалпы ПƏК, электр
қуаты жəне жылулық қуаты берілген.
Осы таңдалып алынған моделдердің электр жəне жылу қуаты бойынша 1 суреттегі
график тұрғызылды.
250
200
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Электр қуаты, кВт
100
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50
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E0836 E312

OEKO
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E0836 E202
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140GMAN
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Сурет 1.Табиғи газды шағын ЖЭО диаграмма
Қазақстан Республикасының Алматы қаласындағы қолданыстағы ЖЭО осындай
шағын-ЖЭО ауыстыру арқылы экологияны ластау мəселелерін шешуге болады. Газ
пештерінің қуаты үйді салған материалға байланысты таңдалады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Искаков А.К., Оспанов Б.К. «Диагностика и непрерывный контроль
эксплуатируемых объектов энергетики». Томск, издательство Томского политехнического
университета, 2006 г. – 161 с.
2. Кузембаева Р.М., Соколов С.Е., Хожин Г.Е., Электрические станции и подстанции:
Методические указания к выполнению курсовой работы. – А.:АИЭС, 2004 – 28с.
3. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических
систем: Учебник для вузов / под. ред. А.Ф.Дьякова.-М.: Издательство НЦ. ЭНАС, 2000. –
504с.:ил.
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ЖЕЛ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ МЕН ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ
ПАРАЛЛЕЛЬ ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Дүйсебай Е.Ə.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: Садықбек Т.Ə.
Жел энергетикалық қондырғылар (ЖЭҚ) қазіргі уақытта əртүрлі параметрлер бойынша
жіктеледі, олардың бірі электр энергетикалық жүйемен (ЭЭЖ) қатар жұмыс істеу мүмкіндігі
болып табылады. Бұл жағдайда ЭЭЖ-ға беру үшін берілген сападағы электр энергиясын
өндіру талабы механикалық жəне электрлік тəсілдермен орындалады. Механикалық тəсіл
ротордың белгілі бір айналу жылдамдығын ұстап тұру болып табылады, ол қуатты шектеу
аймағында ЖЭҚ жұмысымен қол жеткізіледі. Қазіргі уақытта асинхронды синхронды
генераторлары бар машиналық-вентильдік жүйелерді пайдалану болып табылатын электр
тəсілі қолданылады (сурет.1) немесе жиілікті статикалық түрлендіргішті (ЖСТ) ЖЭҚ
статорының тізбегіне қосу [1].

Сурет 1. ЖЭС-ті желіге қосу схемасы
Жел электр станциясы (ЖЭС) құрамындағы Жел энергетикалық қондырғылар тобының
жұмысы кезінде желімен қатар синхронды генераторларды пайдалану кезінде ЖЭҚ өзара
тербелістері болуы мүмкін. Сонымен қатар, жел жəне желдің ауыспалы сипатын жəне үлкен
массасын ескере отырып, желімен желді дəл синхрондау қиын міндет болып табылады [2-3].
Желімен параллель жұмыс істеу кезінде ВЭУ басқару жүйесіне қойылатын негізгі
техникалық талаптар төменде берілген:
- берілген пайдалану жағдайларында жұмыс істеу қабілеті;
- автоматты іске қосу жəне кейінгі синхрондау;
- ротордың қуаты мен айналу жиілігін реттеу;
- ЖЭҚ элементтік жүйелерін басқару үшін командаларды қалыптастыру жəне беру [
Нəтижесінде желімен қатарлас жұмыс істеу жəне қосу қажеттілігі туралы қорытынды
жасауға болады. Қазақстан аумағының 65%-ға жуығы электр энергиясының өзіндік құны
жоғары орталықсыздандырылған электрмен жабдықтау аймақтарына жататынын ескере
отырып, осы аумақтарда бірлескен жел-дизель станцияларын салу мүмкіндігі туралы айтуға
болады. Бұл құрылыстың аса маңызды бөлігі жел электр станциялары мен өлшенетін
қуаттағы дизель генераторларының параллель жұмысын ұйымдастыру болуы мүмкін.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах.
– М.: Высшая школа, 1985. – 536 с.
2. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем. – М.: Энергия, 1978. –
456 с.
3.Электрические
системы.
Управление
переходными
процессами
электроэнергетических систем / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1982. – 247
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ДОБАВКА НАНОМАТЕРАЛА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
Керимбеков Д.С
Национальная нанотехнологическая лаборатория, КазНУ им. аль-Фараби
Казахстанско-Британский технический университет
Институт проблем материаловедения имени И.Н Францевича, Украина, Киев
Научные руководители:Габдуллин М.Т.,Щур Д.В., Исмаилов Д.В.
В настоящее время ведутся крупномасштабные исследования по применению
наноматериала, в частности фуллеренов во многих областях науки, техники и производстве.
Одним из перспективных направлений применения данного материала, является
использование его в качестве изолятора в трансформаторных маслах, а одним из основных
показателей, изоляционного свойства трансформаторных масел, является пробивное
напряжение, которое определяет электрическую прочность масла. В проведенной работе
определялось пробивное напряжение трансформаторного масла на частоте 50 Гц. Пробивное
напряжение как показатель качества масла довольно чувствительно к наличию в нем
примесей. В случае повышения влажности масла и наличия других паразитных примесей
значение пробивного напряжения уменьшается [1-2].
Расстояние между электродами устанавливалось с помощью щупа в виде пластины с
округленными краями, которая идет в комплекте с аппаратом; она может равняться 2,5
± 0,1 мм.
Проба трансформаторного масла была отобрана изэлектрооборудования в чистый
сухой сосуд (колбу), который плотно закрывается крышкой. Пробивное напряжение
определяли как среднее арифметическое для всех пробоев:

U пр 

1 n
 U прt , где п – количество пробоев; Uпрі –значения, полученные для
n i 1

последовательных пробоев, кВ.
Значение пробивного напряжения может быть не большей нормированного, оно
зависит от класса напряжения оснащения, в котором применяется масло, а расчетный
коэффициент вариации Vбыть не больший чем 20 %. Указанный коэффициент вычисляют
по формуле
  100% где σ –среднее квадратичное отклонение, которое определяют по
U
V U
,
U пр
формуле
n

U 

 ( U прt  U пр ) 2
i 1

n 1

.

Если коэффициент вариации превышает 20 %, то после нового заполнениясосудас
электродами маслом той же пробы дополнительно шесть раз определяют пробивное
напряжение и выполняют расчеты по формулам для п=12. Если новый коэффициент
вариации тоже превышает 20 %, качество масла следует считать неудовлетворительным.
В ходе проведения экспериментов было показано, что при добавке фуллерена 0,03г/л (что
составляет 1% от максимальной растворимости) в трансформаторное масло его
электрическая прочность повышается на 6 %.
Использованная литература:
1. Дмитревский В.С. Расчет и конструирование электрической изоляции: учебное
пособие для вузов. - М.: Энергоиздат. -1981. -392 с.
2. Кучинский Г.С., Изоляция установок высокого напряжения: учебник для вузов /
Кучинский Г.С., Кизебеттер В.Е., Пинталь Ю.С. // - М.: Энергоатомиздат. -1989. -367с.
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НОВЫЙ ТИП ВЕТРОГЕНЕРАТОРА УСТОИЧИВЫЙ МЕСТНОМУ КЛИМАТУ
Игибаев Ж.Б.
КазНУ им. Аль-Фараби
Научный руководитель: д.ф.м.н. Жукешов А.М.
В условиях высокого роста потребления электроэнергии в стране за счет быстрого
роста населения и его социального развития, сфера ветроэнергетики становится крайне
актуальной. По экспертным оценкам, ветроэнергетический потенциал Казахстана
оценивается как 1820 млрд. кВт/ч электроэнергии в год.
Для развития ветроэнергетического сектора страны, нужно развить технологию
производства энергии. Зарубежная технология не подходить по климатным и по ветровым
параметрам ветра. Учитывая, некоторые факты и ньюансы разработан новый тип
ветрогенератора для Казахстанского климата.
Ветрогенератор нового типа состоит из 4 частей: башня, корпус, лопасти, асинхронный
генератор. Ветрогенератора можно установить на башни выше метра, а также можно на
заранее установленных башнях (прим: на уличные фонари). Корпус башни состоит из
направляющих ветра и крыши. За счет закрытости корпуса, лопастям ветрогенератора
внешние факторы не влияют. Внешними фактороми может являться погодные (снег, дождь,
и др.)условия, птицы, камни. Лопасти ветрогенератора трехлопастная, вертикальноосевая.
Т.к. ветрогенератор от 1кВт до 20кВт , малой мощности шума практически не будет.

Рис. 1. Чертеж разработанного ветрогенераторе на программе AutoCAD
В рамках данной работы был разработан новый тип ветрогенератора устойчивый
жесткому местному климату. Чертеж нарисован на графическом программе AutoCAD. Было
проведено математическое проектирование вертикального ветрогенератора. Показательный
макет собран из пластика и изолирующей ленты. КИЭВ установки выше своих аналогов.
Использованная литература:
1. Григораш О.В. Возобновляемые источники электроэнергии / О.В. Григораш, Ю. П.
Степура, Р. А. Сулейманов и др. Краснодар, 2012, с. 272.
2. Жумабеков К.С., Барбашинова Н.С., Буркитбаев Б.О. Анализ тенденций развития
технических решений в ветроэнергетике //Вестник с.-х.науки Казахстана.- 1990. с. 99-100
3. Официальный сайт Агентство РК по статистике. – http://www.stat.gov.kz
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ЖОҒАРЫ ҚУАТТЫ ОТАНДЫҚ ЖЕЛ ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ЗЕРТТЕУ
Ерболатов О.Е.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Жетекші: профессор т.ғ.д Садықбек Т.А.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі жел электр қондырғыларының жқмыс істеу
сенімділігін арттыру. Қазақстан Республикасының жел энергетика потенциалы өте үлкен
болып табылады. Қазіргі уақытта жел электр қондырғыларының бірнеше конструкциялары
белгілі. Олар қажетті қуатқа жəне жел жылдамдықтарына байланысты ерекшеленеді [1-4].
Республиканың аумақтарына байланысты жел электр қондырғыларының тиімді түрлерін
қарастырдым .
Зерттеу нəтижесінде Камбаров М.Н. жел электр қондырғысын қарастырдым
«Қазқанат». Қуаты - 15кВт максимум, номиналды – 5 кВт, жел жылдамдығы 3м/с бастап 40
м/с дейін, кернеуі 380/220 В, қалақтар саны -2, радиусы 1,8м, тіректер маны – 2, биіктігі –
2,4м, желге бағытталу Флюггер эффекті нəтижесінде жүзеге асырылады [2-3].
«Қазқанат» жел қондырғысының қуатын анықтауда қолданылатын формула[2]:
P = V3 • ρ • S
V – жел жылдамдығы, - м/с;
Ρ – ауа тығыздығы, - кг/м3;
S – калақшалар ауданы, м2.
Жоғарғы
хорда ені, м
Қалақшаның
орташа
ауданы, м2
Айналу
жылдамдығы
, айн/мин
Жыл
жылдамдығы
, м/с
Қуаты, Вт

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

5,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

8,55

17,54

21,74

26,17

31,09

35,27

39,31

43,50

48,50

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

2700
0

6400
0

12207
4

21286
8

35530
8

51978
6

72083
2

97804
1

135152
7

Жоғарғы қуатқа арналған жел генераторларын зерттеу жəне салыстыру. Алынған
нəтижелерді «Қазқанат» жел қондырғысымен үйлестіру жолдарын қарастыру. Жұмыс
барысында орындалатын іс шаралар,жел электр қондырғыларын салыстыру, жел электр
қондырғысының генераторларының жүмыс режимдерін зерттеу, электрэнергиямен
жабдықтау жүйесінің режимдерін зерттеу,экономикалық саралау.
Пайдаланған əдебиеттер
1. Комбаров М.Н., Комбаров С.М. Ветродвигатель. Инновационные патенты РК
2.M.Kombarov. El-ty export to China. World Finance Review, May, September, 2009
3.Камбаров М.Н. Экспорт э/э в Китай. Журнал “ Kazenergy” 2007yr
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NEW TECHNOLOGIES OF HIGH-ASH COAL COMBUSTION AT THE TPS OF
KAZAKHSTAN
Islamov K.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Scientific adviser: PhD V.Maximov
The computational experiments using the “Overfire Air” (OFA) technology at the coal dust
torch combustion in the combustor of existing TPS of the Republic of Kazakhstan have been
conducted. The results show a possibility of reaching a reduction of the emission of noxious
nitrogen oxides NOx and minimizing the energy losses. The results of numerical experiments on the
influence of the additional air supply on the main characteristics of heat and mass transfer are
presented. The share of power engineering enterprises in the total volume of the ambient medium
pollution by the fuel combustion products is high [1]. The enterprises of heat-and-power
engineering, ferrous and non-ferrous metallurgy, oil and gas branches, and machine-building are the
most harmful for ecology. Such substances as the carbon oxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide,
dust, lead, sulfur dioxide, etc., are exhausted into the atmosphere in Kazakhstan, which harm
substantially the living organisms.
In connection with the fact that the thermoelectric power stations operating on solid fuel are
one of the main sources of the atmospheric air pollution by harmful gaseous and dust emissions, the
development of the fuel combustion technologies with minimum emissions of the NOх, SOх, and
ash particles becomes urgent. The problem of minimizing noxious substance emissions into the
atmosphere by power engineering enterprises can be solved only by basing on the physical,
mathematical, and chemical modeling. In this connection, the numerical experiment becomes one of
the most economical and convenient techniques for a detailed analysis of complex physical and
chemical phenomena occurring in the furnace chamber. The use of the efficient equipment and
advanced program complexes enables the solution of these tasks for specific power plants and for
any power-plant fuel.
The authors of this article used information and innovation technologies of 3D modeling to
the energy production processes of operating heat stations in Kazakhstan to solve the problems of
heat and power engineering and ecology. The FLOREAN application package was used for
simulation and determination of various parameters of combustion using “clean” coal dust
combustion technology – Over Fire Air Technology.
The OFA method, which is also termed the “Overfire Air” method, involves the supply of the
entire air volume for (primary and secondary) combustion in two stages: 70-90 % of air is fed to the
burners, and the remaining amount of air is supplied to the furnace facility above the burner by the
over fire air technology. When the fuel is mixed in the burner with a controlled air flow a
combustion zone with a relatively low-temperature, with vitiated air, and enriched with fuel is
created in the lower part of the furnace facility, which helps to reduce the formation of the NO x
from the nitrogen contained in fuel (the fuel NOx). The results of the conducted numerical modeling
of the coal dust torch combustion in the boiler of the thermoelectric power station using the
“Overfire Air” method enable us to propose for heat-and-power engineers the newest technologies
of a coal pure combustion and reduction of noxious emissions of the nitrogen oxides NOх.
References:
1. A.S. Askarova, V.E. Messerle, A.B. Ustimenkoetal. Reduction of noxious substance
emissions at the pulverized fuel combustion in the combustor of the BKZ-160 boiler of the Almaty
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БУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
Инаятов А.Б.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент Байжұманов Қ.Д.
Соңғы жылдары энергетикалық ресурстардың қолданылуы айтарлықтай өскені
байқалады, бұл, қазіргі жылу қондырғыларының энегетикалық тиімділігін арттыру
қажеттілігін туғызады. Мұндай қажеттілік, басқарушылар мен мамандардың алдына
ресурстарды тиімді қолдану үшін шығындарды басқарумен қатар, бəсекелестікте
артықшылығын көрсететін, табиғи жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа буын
технологияларын жасау жəне оларды меңгеру міндетін қояды. Қазандықтардың жоғары
деңгейдегі энергетикалық тиімділігіне құрылымдық, технологиялық, технико-экономикалық
жəне экологиялық мəселелерді кешенді тəсіл арқылы шешудің арқасында жеткізуге болады.
Қазіргі кездегі маңызды мəселелердің бірі, өндірістік қазандықтарды сенімді, экологиялық
жəне экономикалық талаптарға сай болуын қамтамасыз ететін жанармайды жағу əдісін
оңтайландыру болып табылады. Су-мазутты эмульсия (СМЭ) – синтетикалық сұйық
жанармайдың жаңа түрі, ол мазуттан физико-химиялық қасиеттері бойынша жəне жану
қасиеттері бойынша ерекшеленеді. СМЭ құрамындағы су – балласт емес, ол жанармайдың
жану процесін жақсартатын жəне жылдамдататын өзіндік катализатор [1]. Төменгі қуатты бу
қазандықтарында жүргізілген зерттеулер бойынша, СМЭ-ні жанармай ретінде қолдану
арқылы технолгиялық жəне экологиялық тиімділікке қол жеткізуге болатындығы
дəлелденген (1,2-сурет).

Жүргізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша: «брутто» қазандықтарының пештегі
мазуттың ПƏК-і 66,76 % құрады, ал гидротұрақтандырылған мазутта пайдаланатын «брутто»
қазандықтарының ПƏК-і 71,79 % болды. «Брутто» қазандықтарының ПƏК-і жоғарлауы
5,03% құрады. 1Гкал жылу өндіруге қолданылатын жалпы жанармайдың төмендеуі 14,99 кг
ш.ж./1Гкал болды. Азот оксидінің бөлінуі 1,5-2 есе төмендеді [2]. Энергия тиімділігін
арттырудың келесі бағыты – энергия үнемдеуші қондырғыларды орнату. Зерттеулер
нəтижелеріне қарағанда олардың ішінде ең тиімдісі, конденсациялау түріндегі
утилизаторларды қондыру [2]. Конденсациялы жылуалмастырғыштардың бір түрі
байланыстырғыш аппаратты қазандықтың газ жолында қолдану, конденсатты жанармайдан
бөліп алып, техникалық мақсатта қолдануға мүмкіндік береді, соның нəтижесінде
техникалық су шығынын азайтуға болады.
Қорыта келгенде, əртүрлі сараптамаларға сəйкес мұнай өңдеуші заводтардағы бу
қазандықтарының энергетикалық тиімділігін арттыру үшін су-мазутты эмульсияны
жанармай ретінде қолдану, буының конденсациясы беретін жылуды байланыстырғыш
утилизаторында қолдану жəне конденсаттарды техникалық су ретінде қолдану мұнай
өңдеуші көсіпорындарының энергетикалық тиімділігін айтарлықтай арттырады.
Пайдаланған əдебиеттер:
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ПЛАЗМЕННАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Искакова Э.В.
Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби
Научный руководитель: Мессерле В. Е.
На сегодняшний день мировая энергетика направлена на повышение эффективности
использования органического топлива, особенно низкосортных углей. Традиционные
технологии сжигания угля в топке превышают допустимый уровень загрязнения атмосферы
выбросами оксидов азота и серы, а также несгоревшими твердыми углеродными частицами,
вылетающими из трубы вместе с дымовыми газами. Кроме того, существует опасность
заражения почвы в местах, где происходит осаждение золы и выброс шлаков [1-4]. Так,
плазменная газификация является одним из самых чистых способов преобразования угля в
обогащенный водородом газ, с последующей генерацией электрической энергии. Ее
сущность состоит в нагревании угольной пыли электродуговой плазмой, являющейся
окислителем до температуры полной газификации, при которой органическая масса угля
(ОМУ) превращается в экологически чистое топливо – синтез-газ, свободный от частиц
золы, оксидов азота и серы. Одновременно происходит восстановление оксидов
минеральной массы угля (ММУ) углеродом коксового остатка и образование ценных
компонентов, таких как технический кремний, ферросилиций, аллюминий, а также
редкоземельных микроэлементов: уран, молибден, ваннадий и др.
Важной характеристикой является зависимость степени газификации углерода угля от
температуры процесса (рис. 1). Из рис. 1 видно, что в
паровой плазме степень плазменной газификации угля
плавно возрастает и достигает 100% при температурах,
превышающих 1800К. В результате в газовой фазе
появляется кислород в достаточном количестве, чтобы
завершить процесс газификации углерода.
Таким образом, технология плазменной газификации
угля имеет стратегическое значение для Казахстана,
располагающего огромными запасами угля, достигающими
30 млрд. тонн.
Переработка твердого низкосортного
топлива с целью получения электрической и тепловой
Рис. 1 - Температурная
энергии
методом
газификации
является
весьма
зависимость
Экибастузскогоугля при его перспективным направлением, способным обеспечивать
высокую эффективность и высокие эколого-энергетические
плазменной газификации
показатели топливно-энергетического комплекса.
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КӨЛБЕУ –БІЛІКТІ ЖЕЛ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ
КИНЕМАТИКАЛЫҚ СҰЛБАСЫН ЖОБАЛАУ
Қабдрешова Д. Н.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: Амренова А. У.
Қазіргі кезде жаңаратын энергия көздерін енгізу экологиялық тазалықты қамтамасыз
ететін, отын мен суды қажет етпейтін тиімді энергия көзі болып отыр. Сондықтан жел
энергетикасын дамыту маңызды болып табылады [1-3]. Қазіргі заманда пайдаланатын жел
энергетикалық қондырғылардың (ЖЭҚ) құрылымын жобалау Н.Е. Жуковскийдің теориясына
негізделген. Бұл теория əуе қондырғысын жобалауда пайдаланылады жəне ЖЭҚ жарамайды
[2]. Осыған байланысты жел қондырғылардың сапасы төмен деуге болады. Сондықтан ЖЭҚ
құрылымының теориясын дамыту мен параметрлерін қарастыру керек.
Жұмыста əмбебап жел қондырғысының математикалық моделі ұсынылған, пропеллерлі
жел қондырғысын моделдеу Matlab7.1 бағдарламасына негізделе отырып жасалды. Қажет
жағдайда жел қондырғысының жұмыс аумағына желдің əсер етуін есепке алып, осы моделге
негізделген кез-келген жел қондырғысының құрылымын есептеуге болады.
Жасаған моделдің ЖЭҚ белгілі құрылымдық параметрлері арқылы желдің əртүрлі
жылдамдығы кезінде механикалық жəне энергетикалық сипаттамаларын алуға болады.
Математикалық модел арқылы зерттеудің нəтижесінде жел қозғалтқышы оптималды
параметрлері есептелді.
Математикалық моделін зерттеудің нəтижесі арқылы оптималды параметрлі көлбеу
білікті жел қозғалтқышы жобаланды.
Жел энергиясын максималды механикалық энергияға айналдыратын көлбеу өсті жел
қозғалтқышының жобасы жасалды. Ұсынып отырған жел қозғалтқыш басқа қолданыстағы
түрлеріне қарағанда ауа ағынының айналу ауданына əсер ететін қуатының 70-75% дейін
пайдаланатын, дыбыс шығармайтын қондырғы болып табылды.
Жел қозғалтқыш көлбеу ось бойымен айналады, жəне массасы қолданыстағы жел
агрегаттарымен салыстырғанда төмен болады. Қалақшалары мықты серпімді, иілгіш, икемді
материалдан жасалған. Қазақстанның жел бағытын жиі өзгертетін аймақтарында қолдануға
лайықты етіп жобаланған, яғни желдің бағытына тəуелсіздігімен жəне қатты желдерге
төзімділігімен ерекшеленеді. Ұсынылған жоба үлкен аумақты алмай-ақ электр энергиясын
максималды алуға мүмкіндік береді.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИНДУКТИВНОЙ СКОРОСТИ
ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВОГО СОСТАВНОГО ВЭУ
Кадырханова Н., Советхан К.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: Манатбаев Р.К.
Одной из ключевых стратегических задач, обозначенных Президентом РК в своем
Послании, стоит вхождение республики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран
мира. Обязательным условием включения страны в данный список является соблюдение
экологических норм, а также преимущественно использование тепловой и электроэнергии,
производимой из альтернативных источников энергии. В данном направлении уже
предприняты конкретные шаги: подписан Киотский протокол, основанный на
международном сотрудничестве в области сокращения выбросов углекислого газа в
атмосферу, помимо этого наблюдается постепенное применение со стороны
контролирующих органов государства экономических санкций в отношении промышленных
предприятий, деятельность которых не соответствует экологическому законодательству РК.
Предлагаемому вертикально-осевому ВЭУ нет аналогов ни в Казахстане, ни в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
На основании разработанной лабораторной модели ВЭУ HBI-ротора выявлено что:
особенностью ВЭУ HBI-ротора является повышенное снятие энергии ветра двумя
независимо работающими ветротурбинами, которые передают энергию двум коаксиально
расположенным валам, связанных с двумя электрогенераторами и общая мощность
суммируются.
Произведен теоретический анализ рабочего режима предложенной версии
ветротурбины карусельного типа, результаты которого показали, что коэффициент
использования энергии ветра увеличится почтив 2 раза и будет порядка 0,7.
Были проведены расчеты распределения индуктивной скорости на наветренной стороне
турбины. Затем рассчитана поле скорости перед взаимодействием воздушного потока с
турбиной подветренной стороне. Для этого рассчитаны поле скорости после прохождения
наветренной стороны турбины. Используя эти данные было рассчитано распределение
индуктивной скорости на подветренной стороне. И наконец, теоретически выявлена
скоростное поле за турбиной Н-ротор. Результаты этих расчетов приведены на рисунках (для
Z=2, 3, 4).
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Использованная лиетратура:
1 Ершина А.К., Ершин Ш.А. Аэродинамика ветротурбины Дарье системы
"тропоскино". // Известия МН-АН РК, серия физико-математическая. – 1998, №3 (202.- С. 8289.
2 Безруких П.П. Использование энергии ветра. Техника, экономика, экология.
М.:Колос, 2008.- 196с.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РАБОТЕ
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Каласов Н.Б.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.т.н. Манатбаев Р.К.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) можно использовать для выработки
электроэнергии на газотурбинных установок, также ВИЭ можно применить с ископаемым
топливом для уменьшения стоимости вырабатываемой электроэнергии и выбросов СО 2 [1].
Исследования зарубежных ученых показало, что гибридные газотурбинные установки
(ГТУ) использующие энергию солнца, увеличивает эффективность установки, также
уменьшает расход ископаемого топлива [2-3].
Республика Казахстан по своему географическому положению находится в ветровом
поясе северного полушария и на значительной территории Казахстана наблюдаются
достаточно сильные воздушные течения, преимущественно северо-восточного, югозападного направлений. В ряде районов Казахстана среднегодовая скорость ветра составляет
более 6 м/с, что делает эти районы привлекательными для развития ветроэнергетики.
Для повышения эффективности работы ГТУ и уменьшения расхода топливо, в данной
работе предлагается использовать ВЭУ для прямого замещения топливо в тепловых циклах
газотурбинных установок. Где нагрев воздуха производиться не с помощью отработавших
газов, а с помощью электронагревателя, который питается ветрогенератором. Посредством
электронагревателя 2, установленного в тракте ГТУ перед камерой сгорания (КС) топлива 4,
подогревается воздух, поступающий в КС. Это соответственно позволяет снизиться
потреблению топлива, изменением расхода которого поддерживается заданная температура
газов на входе в турбину (рис. 1).

Рис. 1 – Схема гибридной ГТУ использующей энергию ветра
1 - ветроэлектрическая установка; 2 - электронагреватель; 3 - компрессор; 4 - камера
сгорания; 5 - газовая турбина; 6 - подогреватель сетевой воды или паровой котел; 7 котельная
Использованная литература:
1 Дукенбаев К. Д. Нурекен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). - Алматы,
2001.-312 с.
2 Barigozzi G, Bonetti G, Franchini G, Perdichizzi A, Ravelli S. Thermal performance
prediction of a solar hybrid gas turbine. Sol Energy. 2012;86:2116-2127.
3 Bellos E, Tzivanidis C, Antonopoulos KA. Parametric analysis and optimization of a solar
assisted gas turbine. Energy Convers Manage. 2017;139:151-165.
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ЖЫЛУ ЭЛЕКТР ОРТАЛЫҒЫ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА
ТАСТАЛУЫН ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ ТӨМЕНДЕТУ
Қарағойшина Г.М.
əл-фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі: Байжуманов К.Д.
Қазіргі уақытта елімізде отын-энергетика кешені рөлінің артуы байқалады. Оның
дамуы, жалпы экономиканың өсуі мен жай-күйіне байланысты. Сонымен қатар, жылу электр
станциялары табиғи ортаның əртүрлі компоненттеріне əсер етеді: атмосфераға гидрофераға,
литосфераға. Қазіргі уақытта бұл əсер ғаламшарымыздың барлық құрылымдық
компоненттерін қозғай отырып, жаһандық сипатқа ие болады. Осыған байланысты ЖЭО-дан
ластануды төмендету мəселелерінің өзектілігі туындайды.
ЖЭО қалдықтарын қоршаған ортаға тасталуын жəне тигізетін зиянын төмендету
адамзат алдында тұрған өзекті мəселелердің бірі болып табылады. Сондықтан, ЖЭО
қалдықтарының тасталуына қатаңдатылған талаптар қойылып, оларды төмендететін оңтайлы
əдістерді қолдануды талап етеді [1].
Бұл жұмыста ЖЭО қалдықтарының қоршаған ортаға тасталуы зерттелініп, оларды
төмендету əдістері қарастырылды. Сонымен қатар отындарды жағу кезінде пайда болатын
түрлі ластаушы улы заттардың концентрациясын төмендету əдістері талданды. ЖЭО
шығаратын зиянды заттардың арасында, азот оксидтерінің үлесі жоғары. Сондықтан азот
оксидтерінің ЖЭО шығарындыларын азайту проблемасы өте өзекті. Жұмыста атмосфераға
азот оксидтерінің жылу электр станцияларынан шығарындыларын азайтудың белгілі үш
əдістері зерттелінді:
- режимдік қызмет;
- технологиялық шаралар;
- түтін газын тазалаудың əр түрлі əдістері [2].
Көрсетілген бірнеше əдіс түрлері Азот оксидтерінің ЖЭО шығарындыларын азайту
мүмкіндігін бағалауға мүмкіндік берді. Жоғарыда сипатталған NOx-ны жоюдың
технологиялық əдістерінің арасындағы, азот оксидтерінен түтін газдарын тазарту əдістері
белгілі жəне өнеркəсіптік масштабта игерілген. Бұл қосымша шығындарды қажет етпейтін
жəне газды жағу кезінде операциялық шығыстарды ұлғайтатын жану өнімдеріндегі азот
оксидтерінің концентрациясын төмендетудің қарапайым əдіс түрі [3]. Жұмыста ЖЭО
шығындыларын төмендетудің бірнеше əдістерін салыстырып, тиімді түтін газдарын тазалау
əдісі ұсынылды.
Қазіргі таңда барлық адами құндылықтар арасында қоршаған ортаны қорғау мəселесі
бірінші орынға қойылған. Экономикалық жəне экологиялық жағдайымыздың артуы ЖЭО
шығарылатын қалдықтарды азайту мəселелерінің шешілуіне байланысты.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Ахмедов Р.Б., Цирульников Л.М. Технология сжигания горючих газов и жидких
топлив. Л.: Недра, 1984. 283с.
2. Скалкин Ф.В. и др. Энергетика и окружающая среда. – Л.: Энергоиздат, Ленинград,
1981. – 243 с.
3. Котлер В.Р. Оксиды в дымовых газах котлов. М.: Энергоатомиздат, 1987. 144с.
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КƏСІПОРЫННЫҢ ЭНЕРГИЯНЫ ТҰТЫНУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫН
ЖЕТІЛДІРУ
Қасымқұлқызы А.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: х.ғ.к., аға оқытушы Г.А. Баймаханов
Электр станцияларында электр энергияны əртүрлі табиғи ресурстардан (көмір, газ,
мұнай, мазут, уран жəне т.б.) алынған энергияны пайдалану арқылы өңделеді. ЖЭС-сының
жалпы сызбасында (1 сурет) жылу электр станциясындағы циклде жұмыс денесі (су, бу)
жұмыс денесін пайдалану жəне басқа да энергия түрлеріне айналдырудың реттілігін
көрсетеді. Отын (бұл жағдайда көмір) қазандықта жанады, суды қыздырады жəне оны буға
айналдырады. Будың жылулық энергиясын механикалық энергияға айналдыратын турбинаға
беріледі жəне электр энергиясын өңдеп шығаратын генераторды іске қосады.
Заманауи жылу электр станциялары – əр түрлі қондырғылардан құралған күрделі
кəсіпорын. Электр станцияларының қондырғыларының құрамы таңдалған жылу сызбасына,
пайдаланатын отын түріне жəне сумен қамту жүйесінің типіне байланысты.

Сурет 1. Электр жүктемесінің тəуліктік графиктері:а – өндірістік; б – жарықтандырушытұрмыстық; в – суммалық (– қыс, - - - жаз)
Электр станцияның негізгі құрылғыларына: электр генераторы жəне конденсатордан
тұратын турбиналық жəне қазандық агрегаттар. Қазіргі уақытта жылу электр орталықтарында
12,7 МПа, 540–560°С бастапқы параметрлерде жұмыс істейтін 100 жəне 50 МВт элект қуатты
қондырғылар кеңінен таралған. Үлкен қалалардың ЖЭО үшін 175–185 МВт жəне 250 МВт
(турбинасы Т-250-240) болатын қуатты қондырғылар жасалған. Т-250-240 турбиналы
қондырғылар блокты болады жəне аса критикалық бастапқы параметрлерде (23,5 МПа,
540/540°С) жұмыс істей алады.
Электр энергиясы мен жылуды ортақ өндіруге арналған қондырғылар жұмысының
тиімділік көрсеткіштерін ғылыми анықтау қазіргі уақытқа дейін шешілмеген мəселелердің
бірі, себебі ол мəселе қызмет етіп тұрған жəне жобаланатын құрылғылардың техникаэкономикалық талдауын күрделендіріп тұр. Бұл мəселенің шешімі мемлекеттің
энергетикалық стратегиясын келешекті жоспарлауда жəне электр энергиясы мен жылуды
өндірудегі өзіндік құнын есептеуде өзекті болып табылады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.Муканов Д. Индустриально-инновационное развитие Казахстана: потенциал и
механизмы реализации. — Алматы: Дайк-Пресс, 2004. — 274 с.
2.Техника и технология горно-подготовительных работ в угольной промышленности /
Под ред. Э.Э.Нильвы. — М.: Недра, 1991. — 315 с.
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КҮН ЭНЕРГЕТИКАСЫ МƏСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ
Қамбар Н.Н.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: п.ғ.к., аға оқытушы Сариева А.К.
Қазіргі уақытта адамзаттың ең өзекті мəселесі болып еліміздің энергетикалық
болашағы мен жалпы əлемнің мəселесі саналады. Қазір бүкіл əлемнің ғалымдары сарқылған
табиғи ресурстарды сақтап, алмастырып қана қоймай, сондай-ақ əлемнің экологиялық
бейнесін жақсарта алатын жаңа энергия көздерін іздестірумен айналысады. Мұндай
энергияны пайдаланудың кемшіліктері бар. Осындай жүйелердің негізгі кемшіліктері:
жоғары инвестициялар, қоршаған ортаның факторларына тəуелділігі, техникалық
жетілдірілмеуі.Осы мақалада күн коллекторларын пайдалану арқылы жылу энергиясын
алудың түрлі механизмдері мен схемалары жəне жылу қуатын арттыру жолдары
қарастырылды [1]. Жартылайөткізгіштік лазерлер мен күн батереялардың (ПƏК, өндірісті
арзандату) қуаттылығын арттыру мақсатында, кванттық нүктелер негізінде құрастырылған
туннелдік диодтардағы физикалық процесстерді бақылау. Күн бaтaреялaры – күн
элементтерi aрқылы күн энергияcын фотоэлектрлi түрлендiргiштер негiзiнде
электроэнергияғa aйнaлдыру құрылғыcы. Күн бaтaреялaры екi өткiзгiштi қaбaттaр aрacынa
орнaлacтырылғaн жaртылaй өткiзгiштi диодтaн құрaлaды [2].

Сурет 1. AlGaAs / GaAs гетерлiқұрылым негiзiндегi күндiк элементтердiң aймaқтық
диaгрaммaлaры.
Мұндағы, а) p – AlGaAs жacaлғaн фронтaльды кең aймaқтық «терезе» бaр жəне p – n
aуыcуынaн GaAs aуыcу құрылымы; б) n – aудaнының тылдық потенциaльды кедергi
құрылымы  коэффициентiнде жұтылaды.
Сонымен Күн энергетикасын зерттеу мəселесіне орай, келесідей
тұжырым
жасауғаболады:
1) GaAs негізіндегі жартылайөткізгішті гетероқұрылымды күн батареясы мен лазерлер
өндірісі қазіргі уақытта технологиялық жағынан қиын болғанымен, бірақ болашақ
иновациялық техникалық жобаларда керек болады. 2) Əр түрлі жартылайөткізгішті
материалдар үшін (Ge, Si, GaAs) модельдеу жүргізіліп, “Maple” программалау ортасында
программасы жазылуымен бірге компьютерлік есептеу жəне теориялық зерттеудің
қажеттілігі. 3) Жартылайөткізгішті гетероқұрылымдардың төсенішіне жаңа орта іздеу
қажеттілігі тағайындалды жəне осындай орта ретіндеинтерметалиди (Ni Sb) ұсынылды.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. G. Sadashivappa, N.P. Sharvari. Nanoantenna -A Review, //International Journal of
Renewable Energy Technology Research.- Vol. 4, 2015 p 1-9.
2. C. R. Simovski, D. K. Morits, P.M. Voroshilov, M.E. Guzhya, P.A. Belov,Y.S. Kivshar.
Enhanced efficiency of light-trapping nanoantenna arrays for thin film solar cells, //Mesoscale and
Nanoscale Physics, 10.1364/OE.21.00A714, 2013.
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КОНЦЕПТ ГИБРИДНОЙ СТАНЦИИ НА БАЗЕ СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА
Капсултанов А.Т., Нуралиев С.А., Туйшиева А.
Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби
Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления
Научный руководитель Жукешов А.М.
Цель данного исследования: разработать концепт гибридной солнечной
установки на основе параболического концентратора. Идея заключается в том, чтобы
использовать раздельно инфракрасную и ультрафиолетовую часть спектра солнечного
излучения для выработки тепловой и электрической энергии. В предлагаемом концепте
использовали эмиссионные стекла с отражением в ИК спектре. Пластины из
фотоэлементов размерами 15х15 см покрывали эмиссионным стеклом. Кристаллы
фотоэлементов в количестве 9 штук монтировались на каркасе так чтобы плоскость
отражения составляла геометрию параболического концентратора. таким образом, если
стеклянные пластины отражают ИК часть спектра, то отраженное излучение
собираются в фокусе концентратора. Очевидно, что в данном концепте чем меньше
детали конструкции, тем выше эффективность фокусировки. Кроме этого,
эффективность по тепловой энергии пропорционально зависит от коэффициента
отражения эмиссионного стекла.
Для
проверки
идеи
был
создан
экспериментальный прототип гибридной установки
(рисунок
1).
К
основным
определяемым
параметрам установки относятся температура в
зоне фокуса и электрическая мощность. Испытания
показали температуру более 50°C в фокусе при
прямом освещении. Однако плотность мощности
оказалась слишком малой для практического
использования. Дальнейшее исследование спектров
отражения и пропускания эмиссионного стекла
показало, что данный материал слабо отражает в
ближнем ИК диапазоне 600-1200 нм, где максимум
солнечного излучения. Электрическая мощность из
девяти пластин по 5,4 В, 5 А достаточно для
автономной работы концентратора с системой Рис.2 ориентации на базе шаговых двигателей. Однако Экспериментальныйпрототипг
практика показала, что происходит понижение ибриднойустановки
напряжения под нагрузкой.
Для этого был
использован повышающий преобразователь на 12 В,однако при этом эффективность
потерь зависит от качества преобразования.
Таким образом, предложена идея и разработана модель солнечного гибридного
энергетического устройства на основе концентратора. Как показали эксперименты,
эффективность предлагаемого устройства определяется отражательной способностью
стекла. А также необходимо использовать фотопанели с высоким напряжением либо
использовать преобразователи с высокой эффективностью. Данное исследование можно
использовать для расчёта отражателя и электрической части концентраторов для
промышленного применения гибридной установки.
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ЖЕЛ ҚУАТЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖЕЛ
ҚОНДЫРҒЫСЫ
Қызырбек М.А.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Абдиева Ш.А.

Биіктік, м

Соңғы жылдары жел энергетикасы қайта қалпына келетін энергия көздерінің базалық
бағыттарының бірі бола отырып, жаһандық энергия теңгерімінде өз мүмкіндіктерінің
тұрақты артуын көрсетіп отыр. Алайда, жел энергетикасы үлкен капиталды қажетсінетін
сала. Бүгінгі таңда мамандар биіктікке қатысты желдің үлкен жылдамдығын алу мақсатында
жел генераторын жоғары орнатуға тырысуда. 1-графиктен үлкен биіктіктерде энергияның
көп мөлшерін алу үшін əлеует жоғары екенін көруге болады. Инженерлік тұрғыдан да,
ресурстық шығын жағынан да бұл өте күрделі мəселе.
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Сурет 1. Биіктікке байланысты жел жылдамдығының өзгерісі [1].
Инновациялық бағыттардың бірі – əуе жел энергетикасы болып табылады. Аспанда
200-1000 м биіктікке ұшатын жел электр станциялары: дирижабльдер, əуе батпырауықтары,
дрондар жəне жел турбиналарымен жабдықталған немесе өздерінің жетектерінің көмегімен
стационарлы генераторларын іске қосатын əуе жел энергетикасының ұшу аппараттары. Осы
бағытта Altaeros Energies компаниясы ұсынған Buoyant Airborne Turbine əуе жел генераторы
бірден-бір алғашқы ұзақ мерзімді коммерциялық жоба болып табылады. Ортасында турбина
мен электрлік генератор орналасқан, іші гелиймен толтырылған қабықша 300м биіктікке
көтеріліп, 12 тұрғын үйді қамтуға жетерлік 30 кВт электр энергиясын өндіруге қауқарлы [2].
Spectrum.ieee.org. мəліметінше 300-600 м биіктікте күшті əрі тұрақты жел соғады жəне
желдің бағыты əдетте өзгермейді, демек генератор қосымша бұруларды қажет етпейді [3].
Сонымен қатар, қосымша артықшылығы ретінде метеорологиялық жəне байланыс желісі
құрылғыларын өзінде орналастыра алу мүмкіндігін айтуға болады. Аталған генератор
шалғай ауылдарды, əскери базаларды, сондай-ақ орталықтандырылған энергиямен
қамтылмаған аймақтар үшін таптырмас энергия көзі болып табылады [2]. Əуе жел
энергетикасы бүгінгі таңда жел энергетикасындағы бірқатар өзекті мəселелерді шешеді:
қалақша айналуы əсерінен шудың бөлінуі; маңайдағы тұрғын үйлерге, құстардың ұшуына
кедергі келтіруі; желдің күші мен энергиясын толық пайдаланбауы; мұнара биіктігімен
құнының жоғарылауы жəне т.б.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. A.V.Da Rosa, Fundamentals of Renewable Energy Processes (Academic Press, 2012)
2. Altaeros. http://www.altaeros.com/
3. IEEE Spectrum. https://spectrum.ieee.org/
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ИМПУЛЬСТІК МАГНИТ ӨРІСІН АЛУҒА АРНАЛҒАН ЖҮЙЕНІ ЕСЕПТЕУ ЖƏНЕ
ЖОБАЛАУ
Нұрланбекұлы Е.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к. Досболаев М.Қ.
Жұмыстың өзектілігі: магнит өрісін алудың импульстік əдісі күшті жəне аса күшті
магнит өрісін алудың жалғыз тиімді түрі деп айтуға болады. Импульстік магнит өрісі
термоядролық синтезді, ядролық физиканың əртүрлі бөлімдерін жəне басқа да көптеген
мəселелерді зерттеуде қолданылады.[1-3] Сол себепті бұл тақырыптағы жұмыс өзекті болып
табылады.
Жұмыстың мақсаты: импульстік магнит өрісінің қажетті мəнін алу үшін есептеу
жүргізу жəне тəжірибемен салыстыру.
Импульстік магнит өрісін алу жүйесінің негізгі сұлбасы өте қарапайым. Қондырғы
негізгі 4 бөліктен тұрады: қорек көзі, энергия жинақтауыш, кілт жəне соленоид.[3]
Тəжірибеден күтілген нəтижелер индукциясы 1 Тл импульстік магнит өрісін алу болатын. Ол
үшін ұзындығы 1 м соленоид есептелген параметрлерге сəйкес жасалуы тиіс. Қорек көзінің
параметрлері белгілі болғандықтан тізбектің бойынан өтетін токты теория жүзінде анықтай
алдық. Тізбекте кілт ретінде электродтары шар түріндегі атмосфералық ұшқындық
разрядник қолданылды.
Соленоидтың параметрлері: ұзындығы = 50 см, диаметрі = 10.93 см , орам саны
= 49, индуктивтілігі
= 0.068 мГн, активті кедергісі
= 0.4 Ом. Қорек көзінің
параметрлері: кернеуі
= 4200 В. Алуға қажетті өріс индукциясы В = 1 Тл. Осы
параметрлер бойынша есептелген ток мəні: = 8040 А.
Тəжірибеде конденсаторларды қорек көзінен жоғары Омды резистор арқылы
зарядтаймыз. Соленоидқа разрядтау үшін разрядниктің тұтандырғыш электродына
тұтандырушы импульс береміз. Сонда тізбек тұйықталады. Жоғары Омды резистордың
кедергісі 16 кОм. Кедергінің шамасы конденсаторлардың зарядталу уақытын анықтауға
мүмкіндік береді: конденсаторлардың зарядталу уақыты жуық шамамен 1 минутқа тең
болды.
Магнит индукциясының мəні магниттік зонд көмегімен тіркелді. Магниттік зондты
соленоид ішіне тереңдете əр түрлі ара қашықтықта орналастыру арқылы бірнеше тəжірибе
жасалды. Соленоид ішінде магнит өрісі біртекті болатыны тəжірибе жүзінде дəлелденді:
Тəжірибе №
1
2
3

Зондтың орналасуы, см
10
40
60

Магнит өрісі индукциясы, Тл
0,39
0,4
0,4

Магниттік зондтың көрсеткіштері осциллограф көмегімен тіркелді. Осциллограмма
бойынша алынған магнит өрісі индукциясы В = 0,4 Тл. Сонда тізбек бойындағы ток шамасы
= 3,248 кА.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 1977.
2. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М.: Высшая школа, 2005.
3. Ю.П. Гайдуков. Физические основы и методы получения магнитного поля.
Соросовский образовательный журнал, №4, 1996.
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ЖЕЛКЕНДІ ЖЕЛ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ АЭРОДИНАМИКАЛЫҚ
СИПАТТАМАЛАРЫ
Елубаева Б.Т.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: Манатбаев Р.К.
Қазіргі жел агрегаттары оп-оңай жасала салған құрылғылар емес, осы заманғы ғылым
мен техниканың жемісі. Сондықтан, олардың мейлінше жетілдірілген түрлерін шығару терең
ғылыми ізденісті қажет етеді. Жел агрегатының негізгі бөлігі – жел ағынының стихиялық
энергиясын айналу білігінің механикалық энергиясына айналдыратын жел турбинасы болып
табылады.Жалпы турбиналарды конструкциясына байланысты мынадай үш түрге бөлуге
болады: желкенді, пропеллерлі жəне Дарье жел турбинасы. Ал Дарье жел турбинасының өзі
тік қалақшалы жəне тропоскино деп екіге бөлінеді [1].
Осы зерттеу жұмысында желкенді жел қондырғыларының аэродинамикалық
сипаттамалары қарастырылды. Желкенді түрдегі турбинаның есептелуі қарапайым болып
табылады. Мысал ретінде төрт қалақшалы турбинаның жұмысын қарастырдық. Əр қалақша
белгілі бір орыннан 90о бұрылған кезде желдің қысымын толықтай қабылдайды. 90о
бұрылғаннан кейін атқылау бұрышы теріс болады жəне сонымен қатар алдыңғының
көлегейлей бастайтын келесі қалақша пайда болады. Осылайша, айналу моменті əр
қалақшаға оның сыртындағы шеңберінің бірінші ширегінде беріледі. Сəйкесінше осы
ширекте желтурбинасына желмен берілетін қуат беріледі. Ол R көтеру күшінің жұмысына
жəне қалақшаның кедергі күшіне қарсы жұмсалады.
Динамикалық қысымның қорытынды күшін табу үшін ауа ағынының жылдамдығына
қатысты бірқалыпты əсер ететін векторды табылды. Ол үшін қалақшаға ағынның келетін
жылдамдығын S 0  l h0 беті бойынша интегралданды. Нəтижесінде Желдің қалақшаға əсер
ететін динамикалық қысымы атықталды.
Желдің энергиясын пайдалану коэффициенті, желдің турбинаға беретін N қуатын
желдің өзінің меншікті қуатына Nм бөле отырып табылды. Жел
энергиясын пайдалану коэффициентін пайдалана отырып,
нəтижесінде желкенді жел турбинасының қуаты анықталды.

 
N  0,0267  lh0 | W0 | 7,1732U 2  6, 296W0U  0,082W0 2 


Сонымен қатар қалақша айналмайды, желдің қозғалысына

бағыттас |  | h0 жылдамдықпен ілгерілемелі қозғалады деген
болжаммен жасалған есептеулер нəтижесінде, желкенді
түріндегі желқозғалтқышының жел энергиясын пайдалану
коэффициентінің турбинаның жүрдектік дəрежесіне тəуелділігі,
жəне де
желкенді жел турбинасының қуатының желдің
жылдамдығына тəуелділігі алынды [2].
Пайдаланаған əдебиеттер:
1.Ершина А.К.,Ершин Ш.А.,Жапбасбаев У.К. Основы ветротурбины Дарье.Алматы:КазГосИНТИ,2001.-104с.
2. Турян К.Дж., Стриклэнд Дж.Х., Бэрг Д.Э. Мощность ветроэлектрических агрегатов с
вертикальной осью вращения. -Аэрокосмическая техника 1988. №8- с 105-121.
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АЛЬТЕРНАТИВТІ БИОГАЗ ЭНЕРГИЯСЫН АЛУДЫҢ ЖОЛДАРЫ МЕН
ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУЫН ЗЕРТТЕУ
Мырзаханқызы Г., Елмуратов Қ.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми жетекші: т.ғ.к., аға оқытушы Досжанов О.М.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында көптеген елді мекендерде ауыл
шаруашылығы кəсіпорындары бар, олардың тек 2 %-ы табиғи газбен қамтамасыз етіледі.
Мұның негізгі себебі, объектілердің магистральдық газбен жабдықтау желілерінен
арақашықтығы ұзақ болуында. Осыған байланысты тиімді шаруашылық қызметті жүргізуге
мүмкіндік беретін қолжетімді баламалы энергия көздерін іздеу қажеттілігі туындайды [1-2].
Жұмыстың мақсаты - биогаз энергиясының дəстүрлі емес жаңартылатын көзін тарту
арқылы ауыл шаруашылығы кəсіпорындарын газбен жабдықтау жүйесін жетілдіру жəне оны
кəдеге жарату жүйесін əзірлеу.
Зерттеу əдістері: белгілі ғылыми жəне техникалық нəтижелерді аналитикалық
жалпылау, зерттелетін процестерді модельдеу жəне математикалық статистика əдістерімен
эксперименттік деректерді өңдеу.
Биогаз органикалық биомассаның анаэробты ыдырауы кезінде пайда болатын метан
құрамды газ деп аталады. Биогаздың құрамы мен саны тұрақты болып табылмайды жəне
қайта өңделетін субстраттың түріне жəне оны өндіру технологиясына байланысты болады.
Əр түрлі органикалық материалдардан газдың белгілі бір мөлшерін бөлу үшін олардың
əрқайсысы ашыту процесінің ерекше ұзақтығы талап етіледі, сонымен бірге газдың уақыт
бірлігіне шығуы алдымен күрт артады, содан кейін максимумға жеткенде біртіндеп азаяды
(сурет 1).

Сурет 1 - 1 кг құрғақ
органикалық затқа
есептегенде газдың шығуы
ашыту температурасы 30° С:
а - шөп; б - сабан; в-ірі қара
малдың экскременттері

Ашууақыты, тəулік

Биогаз қондырғылары жұмысының тиімділігін арттыру үшін аз уақыт ішінде газдың
калориялығы сақталған немесе ұлғайған кезде биогаздың ең көп мөлшерін алуға мүмкіндік
беретін ферментация процесін сауатты ұйымдастыру қажет.
Ғылыми
ережелердің,
тұжырымдар
мен
ұсынымдардың
шынайылығы
эксперименттердің қажетті көлемін жоспарлаумен негізделген жəне алынған
эксперименталды зерттеулер нəтижелерінің қанағаттанарлық ұқсастығымен расталған.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Годовой отчет 2005. ОАО «Газпром» [Электронный ресурс]. Режимдоступа:
http://www.gazprom.ru, свободный.
2. Панцхава Е.С. Биогазовые технологии и решение проблем биомассы и «парникового
эффекта» в России // Теплоэнергетика. 1999. -.№ 2. - C. 30-35.
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СИММЕТРИЯЛЫ ҚАНАТША ПРОФИЛІНІҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ КЕДЕРГІ
КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ РЕЙНОЛЬДС САНЫНА ТƏУЕЛДІЛІГІН ТƏЖІРИБЕ
ЖҮЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ
Рахимбаев Е.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Манатбаев Р.Қ
Альтернативті энергия көздерінің ішіндегі тез дамып келе жатқан, қазіргі заманға сай
техникалық жабдықталуымен энергетиканың қалыптасып үлгерген саласының бірі - жел
энергетикасы. Кеңістіктегі ауаның алмасуы барысында пайда болған қозғалыс энергиясы
жел энергиясы деп аталады. Жел энергиясы сарқылмайтын, ортаны ластамайтын
ерекшелікке ие болудан сырт, тасымалды қажет етпейтін, өзіндік құны төмен, пайдалану
көлемі кең энергия.
Ғылыми жұмыстың мақсаты жел энергетикасын электр энергиясын өндірудің
экологиялық таза жəне экономикалық пайдалы энергия көзі ретінде жалпылау.
Қысымның шығыны біртекті құбырдың ұзындығы бойымен таралады – бұл сызықты
шығындар. Кейде олар ұзындықтарын ескермеуге болатын қысқа бөліктерінде шоғырланған,
олар жергілікті гидравликалық кедергілер. Ұзындық бойынша жəне жергілікті
гидравликалық кедергілердегі қысым шығыны айтарлықтай дəрежеде сұйықтың қозғалыс
режиміне тəуелді болады.
Əртүрлі формадағы каналдардыңгидравликалықкедергі коэффициенті жалпы
алғандақұбырдың салыстырмалы бұдырлығы мен Рейнольдс санына байланысты өзгереді.
Кейде тек салыстырмалы бұдырлыққа немесе тек Рейнольдс санына ғана байланысты
өзгеретін кездері де болады. Тегіс құбыр үшін турбуленттік ағыс кезінде
гидравликалықкедергі коэффициенті Блазиус формуласымен есептелінеді:
.

λ = 0,3164Re

(1)

Бірақ, біздің қарастырып отырған
NASA-0021 қанатша формалы профилі
зерттелмегендіктен оның гидравликалық кедергі коэффициентіннің Рейнольдс санына
тəуелділігін анықтау мақсатында эксперименттік қондырғы жинақталып, тəжірибе
жасалынды.
Хорданың 21% құрайтын зерттеліп отырған каналдың конфигурациясын есепке ала
отырып каналдың кірісінде туындайтын қозу, каналдың ені кеңіген сайын барынша тез
тегістеледі. Рейнольдс саны ротаметрдің тарировкалық мəліметтеріне негізделген орташа
шығынның жылдамдығы, сонымен қатар каналдың эквивалентті диаметрі бойынша
анықталады. Канал бойымен қысымның төмендеуі, Рейнольдс санының əр түрлі мəніндегі
орташа шығынның жылдамдығының өзгеруі NASA-0021 қанатша формалы каналдың
гидравикалық кедергі коэффициентін анықтауға мүмкіндік береді.
Төбесі өте сүйір бұрышты каналдың ішіндегі ағысты зерттеген Е.Р.Эккерт жəне
Т.Ф.Ирвин көрсеткеніндей, каналдың кең бөлігінде, яғни үш бұрыштың табанында ағыс
турбулентті, ал тар бөлігінде, яғни төбесінде ағыс ламинарлы болады. Тəжірибе нəтижесінде
NASA-0021 қанатша формалы профилінің кең бөлігінде турбуленттік ағыс ал тар бөлігінде
ауа қозғалысы ламинарлық болуына байланысты, (1)Блазиус формуласымен салыстырғанда
Рейнольдс саны кезінде дəрежелік көрсеткіш өсетіндігі дəлелденді.
= 4,62Re

,
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(2)

NASA-0021 СИММЕТРИЯЛЫ КАНАЛДЫҢ ЖЫЛУАЛМАСУЫН ТƏЖІРИБЕ
ЖҮЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ
Сағдолданов А.А.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші Манатбаев Р.К. – т.ғ.к., аға оқытушы
Жылу беру коэффициентін анықтаудың негізгі əдісі-эксперименттік əдіс. Жылу алмасу
процесін эксперименттік зерттеу кезінде бұл процесті зертханалық жағдайларда моделдей
білу қажет. Осы мақсатта NASA-0021 қанатша формалы профилінің ауа ағынымен
жылуалмасу заңдылықтарын атқылау жылдамдығы мен бұрышының əр түрлі мəндерінде
зерттеуге арналған тəжірибелік стенд дайындалды. Жалпы алғанда жұмыстың негізгі
мақсаты қыздырылған ауамен NASA – 0021 симметриялы қанатша профилінің (Дарье жел
турбинасының махтары мен жұмыс қалақшалары ретінде пайдаланылатын) ішкі қуыстарын
үрлеу кезіндегі жылу беру коэффициентін анықтау [1-3].
Эксперимент NASA-0021 қанатша профилінің қоршаған ауамен жылуалмасуын
зерттейтін екі үлкен сериядан тұрды. Қалақша элементінің ішкі қуысына муфельді пештен
жылытылған ағынды ауа оның шығынының төрт мəні кезінде беріледі (Q1=0,00103 м3/с,
Q2=0,00153 м3/с, Q3=0,00203 м3/с, Q4=0,00253 м3/с).
NASA-0021 қанатша профилі жоғарыда көрсетілген төрт түрлі шығын кезінде ішінен
жылы ауамен қыздырылды. Бірінші серияда қанатша элементі ағынға қатысты бір жаққа (0 ≤
+ φ ≤ 160), екінші серияда – екінші жаққа (0 ≤ - φ ≤ 160) бұрылды. Дарье жел турбинасының
айналуындағы ең жоғары атқылау бұрышы ± φ ≤160 шамасынан аспайтындықтан осы аралық
таңдалынып алынды.
Қондырғы NASA-0021 қанатша профилі бекітілген металл эксперименттік үстелден
тұрды. Эксперименттік үстелде көлденең жазықтықта бұрылыс механизмі орнатылды. Бұл
қанатша элементін оған аэродинамикалық құбырдың шығыс саңылауынан шыққан, ауа
ағынына қарай кез-келген бұрышқа бұруға мүмкіндік берді. Дайындалған эксперименттік
үстел аэродинамикалық құбырдың ашық жұмыс алаңынан төмен, ауа ағынының тек
зерттелетін объектіні орағыта ағуын қамтамасыз ететіндей етіп орнатылды. Барлық
өлшеулер тікбұрышты шығысы бар аэродинамикалық құбырдың ашық жұмыс алаңында
(0,3х0,12м2) жүргізілді. Оның алдына зерттеліп отырған қанатша профилінің элементі
орнатылды. Жылу беру коэффициентін анықтау кезінде РМ ротаметрімен жылытылған
ауаның шығыны, қанатша қуысынан кірісінде жəне шығысында температураның айырмасы мыс константандық термопарамен, сондай-ақ қанатшаның элементіне əр түрлі
жылдамдықтармен (0<u<36,67 м/с) жəне қанатшаның бұрылу бұрыштарымен (φ=00 ÷160)
ағын бағытына қатысты өлшенді. Тəжірибе жүргізбестен бұрын температураны, ағынның
жылдамдығын, зерттелетін қанатша профилінің элементінің ішкі қуысы арқылы
қыздырылған ауаның шығынын өлшеу əдістері бойынша тарировкалық деректерді алу қажет
болғандықтан өлшемдеу жүргізілді.
Жүргізілген зерттеулердің нəтижесі бойынша мынадай заңдылық анықталынды

Nuн  0.32  9 * 10 6 Reu 

Ф Reu  0 ,0128 d э Rev0.8 Reu0.488
l

Пайдаланған əдебиеттер:
1. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи М.: Энергия. - 1973. -320 с.
2. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. «Тепломассообмен». – М.: Издательство МЭИ, 2006.–
550 с.
3. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. –М.: Энергоиздат, 1981.
– 416 с
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ 35 КВ ЭЛЕКТР ТОРАБЫНЫҢ ДАМУЫ
Садуахас Ж.Б.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: Амренова А.У.
Электр торабы тұтынушыларды электрмен жабдықтау тізбегіндегі маңызды
байланыстырушы бөлік болып табылады. Сондықтан электр торабының ақаумен жұмыс
атқаруы үлкен көлемдегі шығынға жəне электрэнергияның сапасына əсер етуі мүмкін.
Электр желілері арқылы берілетін жəне таратылатын электр энергиясы өте сапалы
көрсеткіштерге ие жəне электр тарату торабы үнемді болуы керек.Оңтүстік Қазақстан
облысында электр энергиясын тұтынушылар көлемінің өскендігі байкалады. ОҚО Ордабасы
ауданында электр энергиясын тұтыну көлемі жоғары [2]. Аудан тұрғындарының санының
көбейюі, жаңа өндіріс орындарының салынуына байланысты жүктеме көбейген. Аудандағы
торап 1972 жылы салынған. Аймақта жүктеме көбейіп жатыр, ал электр торабы болса
ескірген. Торапта апаттық жағдайлар жиі орын алады. Ақтас- Достық электр торабын дамыту
электр энергияныңсапасы мен сенімділігін жоғарлатуға бағытталған. Желі режимдерін
есептеу негізінен «RASTR» бағдарламасында орындалады. Есептеулер минималды, қалыпты,
апаттан кейінгі режимдерде жүргізіледі жəне осы режимдер қайта есептелінеді, бірақ электр
торабының дамуын ескере отырып жүргізіледі [1-3].

Сурет 1. «RASTR» бағдарламасында жүргізілген есептеулер
Бұл жұмыста Оңтүстік Қазақстан облысының 35 кВ электр торабы дамытылды. Ақтас
– Достық электр торабының сұлбасына жəне жүктемесіне талдау жасалды. Электр
торабының режимдеріне есептеу жұмыстары «RASTR» бағдарламасында жүргізілді. Есептеу
электр торабының минималды, қалыпты жəне апаттан кейінгі режимдеріне жасалды.
Есептеулер барысында ақауы бар тізбектер анықталып, электр торабының Самал – Достық
тізбегінің жаңа параметрлеріне сəйкес өткізгіштерін таңдап, ауыстыру арқылы дамыту
шешімі қабылданды. Тораптың жалпы пайдалы əсер коэффициентті 80-85 % дейін жеттті.
Ақауы бар тізбектер (Самал – Достық) үшін токтың экономикалық тығыздығы
арқылы өткізгіштің маркасы мен көлденең қимасы таңдалды. Дамытылған тізбектері бар
электр тораптың режимдерін қайталап есептеу, электр торапты дамыту шешімінің
дұрыстығын көрсетті. Өткізгіштің механикалық беріктілігі анықталды. Оқшаулағыштардық
түрі мен олардың саны таңдалды.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Крючков. К. П., Новгородцев. Б. П. Конструкции и механический расчёт линий
электропередачи. Л, Энергия, 1979.
2. Электр қондырғыларының орналасу ережесі. 7-е изд. (ПУЭ-76)- М. Атомиздат, 2002.
3. Матаев Ө.М., Жаржанова Л.А., Абдрахманов А.А., Үмбетқұлов Е.К. Электр
тораптары. Алматы 2004ж.
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ЖЕЛ ЭНЕРГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ КОЭФФИЦИЕНТІ ЖОҒАРЫ
ЖЕЛЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫСЫ
Таукенов Н.С., Елубаева Б.Т.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к. Манатбаев Р.Қ.
Жел турбиналарының негізгі элементі стихиялы жел ағынының энергиясын біліктің
концентрленген механикалық айналу энергиясына түрлендіретін жел турбинасы болып
табылады. Ең алғашқы желден энергия түрлендіретін желкенді машина болды. Бұл машинаға
6000 жылдай уақыт болды. Ал қазіргі таңда жел энергиясын электр энергиясына
түрлендіретін құрылғылардың түрлері көп. Бұл жел агрегаттары осы заманғы ғылым мен
техниканың жемісі. Сондықтан, олардың мейлінше жетілдірілген түрін шығару терең
ғылыми ізденісті қажет етеді. Осындай терең ғылым мен техниканың жетістіктерінің бірі,
айналу осі вертикаль Дарье жел турбинасының жетілдірілген түрі – Бидарье жел
энергетикалық турбинасы. Бидарье жел турбинасының көмегімен жел энергиясын пайдалану
коэффициентін Дарье жел турбинасымен салыстырғанда 1,3-1,6 есе арттыруға болады.
Бидарье құрылғысының айырықша ерекшелігі, турбинамен жалғасқан жəне жел энергиясын
ток генераторына беретін валдарының автономды жұмыс істеу принципінде [1].
Ғылыми жұмыстың мақсаты жел энергетикасын электр энергиясын өндірудің неғұрлым
экологиялық таза жəне экономикалық пайдалы энергия көзі ретінде жалпылау жəне қазіргі
кезде белгілі барлық турбиналармен салыстырғанда меншікті қуаты жоғары карусель типті жел
турбинасын құрастыру. Ал техникалық маңыздылығы жел ағысынан, ауданы белгілі турбина
қалақшаларының ауданындай қалақшалардан алынатын энергия мөлшерін арттыру болып
табылады. Əрине мұндай жоба жел энергиясын пайдалану үшін ең тиімді шешім болып
табылады.
Ғылыми жұмыстарының тəжірибелік бөлімі Қазан ұлттық техникалық зерттеу
университетінде жүргізілді (1 сурет). Зерттеу барсында құрастырмалы жел қондырғысының
жел энрегиясын пайдалану коэффициентінің Дарье жел қондырғысына қарағанда үлкен
екендігі анықталынды (2 сурет).
П
айд
ала
нға
нəд
еби
етте
р:
[1] .
Сурет 2. Жел энергиясын
Yer
пайдалануі коэффициентінің
shin
жүрдектілікке тəуелділігі
a
A.K
., Yershin Sh.A. Vertical – axial compound wind turbine
of rotor - type. ASME – ATI – UIT 2010 Conference
on Thermal and Environmental lssues in Energy Systems. Sorrento, Italу, from May 16th to 19th
2010. – рр. 621-625.
Сурет 1. Жел энергиясын пайдалану
коэффициенті жоғары желэнергетикалық
қондырғысын сынау (Қазан, Татарстан )
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ҚҰРЫЛЫСҒИМАРАТТАРЫНАЭНЕРГИЯҮНЕМДЕУШІЖЫЛУОҚШАУЛАҒЫ
ШМАТЕРИАЛДАРЫНТАЛДАУ
ТүсіпбекМ.
Əл-ФарабиатындағыҚазақұлттықуниверситеті
Ғылыми жетекші: доцент Жуманов М.А.
Жылу оқшаулағыш материалдар мен конструкциялар құбырлардың жəне жылу
желілері құрылғыларының жылу жоғалтуын азайту, жылу тасымалдаушысының берілген
температураны ұстап тұруы, сондай-ақ жылу өткізгіштер мен құрылғының беткейінде
жоғары температураны болдырмау үшін арналған. Жылудың транспорттық шығынын азайту
жанармайды үнемдеудің басты құралы болып табылады. Құбырлардың жылу
оқшауламасына салыстырмалы аздаған шығындарды (жылу желілері құрылысына кететін
қаржы жұмсалымдарының 5..8%) есепке ала отырып, құбырлар бойынша тасымалданатын
жылуды сақтау мəселелерінде ең маңыздысы оларды жоғары сапалы жəне тиімді жылу
оқшаулағыш материалдармен жабу болып табылады. Жылу оқшаулағыш материалдар мен
конструкциялар температура, ылғалдылықпен, ал жер асты төсемдерінде - құбырлардың
беткейіне қатысты жерасты суларының агрессивті əсерімен сипатталатын қоршаған ортамен
байланысады. Жыл оқшаулағыш конструкцияларды арнайы материалдардан дайындайды,
олардың басты қасиеттері - жылу өткізгіштіктің төмен болуы. Жылуоқшаулағыш
материалдардың жылу желілерінде қолдану практикасына байланысты олардың пайдалану
сапасын анықтау үшін жұмысымда үш түрлі ең танымал жылу оқшаулағыш материалдарды
таңдадым. Олар: пенополиуретан, минералды мақта жəне шыны тəріздес мақта. Осы
материалдардың барлығы Алматы қаласының жылу желілерінде көп жылдар бойы
пайдаланылуда. Жұмыстың мақсаты осы үш материалдың арасынан физикалық қасиеттері
мен құрылымын жоғалтпайтын, жоғары температура əсеріне төзімді болатын, сонымен
қатар, оларды қолдану экономикалық тиімді болатындай салыстыра отырып, тиімді біреуін
ұсыну керек. Ұсынылатын жылу оқшаулағыш материалдардың басқа маңызды қасиеті
олардың 200°С-қа дейінгі температураның əсеріне төзімділігі болып табылады, мұнда олар
өзінің физикалық қасиеттері мен құрылымын жоғалтпайды.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА
Толеугазинов О. Т., Каймульдинова Э.С.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Научные руководители: PhD Березовская И. Э., Лаптев В.
Данная
работа
посвящена
теме
разработки
автономного
источника
теплоэлектроснабжения для удаленных потребителей, который решит проблему отсутствия
стационарного электроснабжения в нескольких тысячах селах Казахстана. Принцип работы
базируется на совмещении котла длительного горения и свободнопоршневого двигателя
Стирлинга. Прототипом нашего двигателя является Микро-ТЭЦ Mikro-KWK Viessmann
Vitotwin 300-W [1,2], которая была представлена в 2011 году на международной выставке
отопления и энергосбережения ISH.
Общий К.П.Д. Vitotwin составляет
96% (15% по электричеству и 81% по
теплу). Установка вырабатывает 1 кВт
электрической мощности и от 6 до 20
КВт тепловой мощности. В качестве
рабочего газа используется гелий.
Такие
двигатели
являются
дорогими,
поэтому
сейчас
в
лаборатории моделирования процессов
тепломассопереноса в КазНУ имени
ведутся
исследования
аль-Фараби
по
разработке
и
модификации
свободнопоршневых
двигателей
Стирлинга, где гелий был заменен на
пар
ввиду
насыщенный
водяной
его
уникальных
теплофизических
характеристик
и
значительного
упрощения эксплуатации подобного
свободнопоршневого
двигателя.
Установка на рис. 1 будет вырабатывать
до 150 Вт электрической мощности и до
5 кВт тепловой мощности, а частота
автоколебаний достигнет 20 Герц.
Использованная лиетратура:
1. Sommer Klaus/ Prof. Dr.-Ing.Mikro-KWK-Anwendungen fur 1-und 2Familienhauser.
BHKS-Almanach. 2012.
2. МусабековР.А. ЛаптевВ. ДжаманкуловаН.О. АхметгалиевР.С. РасмухаметоваА.С.
МусабековН.Р.
АдильбековМ.Ж.
Микро-ТЭЦ
как
автономный
источник
теплоэлектроснабжения для удаленных потребителей. Вестник автоматизации №4, 2015, с.
29-32.
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ЖЕЛ ЭНЕРГИЯСЫН ҚУАТ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
Толқын А.
Əл-фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент Байжұманов Қ.Д.
Тікелей өндіріс қазіргі уақытта қуаттылығы 10-20 кВт-тан аспайтын шағын жел
турбиналарында ғана жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жел диірменінің тұрақты айналу
жылдамдығы талап етілмейді жəне əдетте аккумуляторлық батареялар пайдаланылады.
Осындай ЖЭҚ пайдалану арқылы өте алыс жерлерде салыстырмалы түрде шағын энергия
талаптарын қанағаттандыруға болады [1].
Жел энергиясын электр энергиясына айналдыруға байланысты схемаларды талқылау
кезінде ескерілуі керек негізгі мəселелер: жалпыланған электр энергиясының түрі, жел
диірмен айналымының жиілігі, генерацияланған электр энергиясын пайдалану сипаты.
Жел электр энергиясын кейіннен оны пайдалану мақсатында жылу түрінде жинақтау
ЖЭҚ айнымалы кернеулі немесе ЖЭҚ тұрақты кернеулі орамасын пайдалану арқылы жүзеге
асырылады. Əлбетте, жел диірменінің айналу жиілігі бұл жағдайда тұрақты болмауы керек.
Тұрақты кернеуді алу үшін түзеткіштерді тікелей пайдалануға немесе тұрақты жиілікті
айнымалы кернеуге түрлендіргеннен кейін пайдалануға болады.
Белгілі бір шаруа қожалығын жел энергиясымен қамтамасыз ету үшін, қуаты 3кВт
болатын савониус роторы пайдаланылды[2].
Жел қуаты 12м/с
Жел қуаты 9м/с
Жел өуаты 5м/с

Савониус роторы

3500 Ватт
2300 Ватт
500 Ватт

Желгенерациядиапазоны 3-25 м/с, (20м/с-тан
жогары қозғағыш
тежегіш қосылады)
Қалақша саны
3
Қалақша материалы
шыны талшықтан
Ротор диаметрі
4м
Генератордың салмағы
Қалақшамен бірге
170кг
Қызымет ұзақтығы
10 жалдан артық
Кепілдік мерзімі
1 жыл
Бағасы
292000 тг

Савониус роторы дөңгелек болып,
кедергі күші əсерінен айналады. Оның
қалқандары
жіңішке
майыстырылған
жапырақтан істелген, яғни арзан жəне
қарапайымдылығымен
ерекшеленеді.
Айналу моменті əртүрлі кедергі əсерінен
пайда болады, ол ішке немесе сыртқа қарай
майыстырылған қалқан роторы.
Қондырғының сипаттамасы бойынша мынаны алуға болады: сағатына 3кВт электр
энергиясын өндіреді десек жəне бір күнде 6 сағат тұрақты жұмыс уақыты десек, бұл
қондырғы бір жылда 6480кВт электр энергиясын өндіре алады. Демек əр жылда құны
106012.8теңгеге тура келетін электр энергиясын өндіре алады.
Есептеу нəтижесінде жел энергиясынан пайдалана отырып əр жыл сайын 51787.5473
теңге үнемделеді. Осының нəтижесінде жел энергетикалық қондырғы 5,6 жылда өзін-өзі
ақтай алады. Қондырғының қызымет ету ұзақтығы 10 жылдан артық десек қалған уақытты
бұл орталық ешқандай шығынсыз электр энергиясынан пайдалана алады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Казахстанская электроэнергетическая ассоциация. Комитет по Возобновляемым
Источникам Энергии http://www.windenergy.kz.
2. Национальная Программа развития ветроэнергетики в Республике Казахстан до
2015г. с перспективой до 2024г.
241

«АҚЫЛДЫ ҮЙ» ЖОБАСЫ ЖƏНЕ ОНЫ ОҢТҮСТІК ӨҢІРЛЕРГЕ ЕНГІЗУДІҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Тоқан А.Е.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., доцент Нұрғалиева Қ.Е.
Ақылды үй технологиялары соңғы уақытта жайлылық пен заманауи техникалық
шешімдерді бағалайтын көптеген елдерде кеңінен таралуда [1]. Berg Insight зерттеу
орталығы 2020 жылға қарай Еуропадағы əрбір бесінші үй жəне АҚШ-тағы əрбір үшінші үй
"ақылды" болады деп есептеп отыр. Бұл «ақылды үй» жобасының өзектілігі күн өткен сайын
артатынын көрсетеді [2-4]. 1 суретте ақылды үйден түскен табыс пен 2018 жылы елдер
бойынша қолданылу деңгейін көрсетіліп тұр.

Сурет 1. Ақылды үй жобалауының дүниежүзі бойынша экономикалық тиімділігі
Зерттеліп отырған «ақылды үй» жобасы — қауіпсіздікті, жайлылықты жəне ресурс
үнемдеуді қамтамасыз ететін, жоғары технологиялық құрылғылар мен автоматиканың
біріккен жүйесі. "Ақылды үй" жүйесі құрылымының негізін пайдаланылуы бойынша ең
танымал мынадай бөлімдер құрайды: "жарық жəне электр жетектері", "климат-бақылау"
жəне " қауіпсіздік жүйелері». "Ақылды үй" жүйесінің құрылымы үш деңгейден, атап
айтқанда төменгі, орта жəне жоғарғы деңгейден тұрады. Зерттеу барысында «ақылды үй»
ұғымы, "ақылды үй" жүйесі құрылымының деңгейлері, атқарушы элементтер, датчиктер,
контроллерлер жəне енгізуге болатын ықтимал технологиялар қарастырылды. Осы жұмыс
аясында оңтүстік өңірлердегі «ақылды үйді» жобалаушылар арасындағы бəсекеге, ұсынып
отырған қызметтерінің ауқымына жəне баға нарығына талдау жасалды. Жобалауға қажетті
құрылғыларды ұсынатын өндірушілер тауарларының техникалық көрсеткіштері мен
сапасына, қызмет спектрінің кеңдігіне қарай сараптама жүргізіліп, жергілікті халыққа
тиімдісі таңдалып алынады. Оңтүстік өңірлерге «ақылды үйді» жобалаудың кемшін тұстары
анықталып, шешімдері қарастырылатын болады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Игнатьева, Е. А. Умный дом – технология будущего / Е. А. Игнатьева, С. А Шпаков
// Современные наукоемкие технологии.-2013-№7
2. Фримен Э., Фримен Э. Паттерны проектирования. - СПб.: Питер, 2013. – 645 с.
3. «СВЭлектро» - Компанияның ресми сайты – Выбор SCADA системы для
автоматизации зданий. [Электронды ресурс]. – URL: http://svelectro.ru/intelhouse/scadasistemy, еркін пайдалану. – Қаралған уақыт: 19.03.2019ж.
4. Ву Т.З. Анализ систем автоматизированного управления умным домом // Молодой
ученый.– 2011. – №4. Т.1. – 28-29 бет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЕНОК СЕЛЕНИДА СУРЬМЫ,
ПОЛУЧЕННЫХ СЕЛЕНИЗАЦИЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРЕКУРСОРА
ШонғаловаА.Қ., Əділхан Т.Ш.
1
2

Физико-технический институт, Сəтбаев Университеті, Алматы, Казахстан
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Intensity (arb.unit)

Sb2Se3 является одним из перспективных фотоэлектрических полупроводниковых
материалов, относящихся к группе AmVBnVI. Селенид сурьмы привлекает к себе внимание в
качестве перспективного фотоэлектрического материала вследствие простого состава, а
также благоприятных оптоэлектронных свойств, таких как оптимальная ширина
запрещенной зоны в диапазоне 1,06-1,20 eV и высокий коэфициент поглощения в видимой
области спектраα>104 cm–1.
Настоящая работа описывает результаты синтеза и исследования свойств селенида
сурьмы, полученных методом селенизации металлического прекурсора в атмосфере сурьмы
при температуре 420°С. В качестве прекурсора выступали тонкие пленки металлической
сурьмы, полученные радиочастотныммагнетронным распылением в среде аргона. Проведено
исследование морфологии и структурных характеристик синтезированных пленок.
Результаты рентгеноструктурного анализа пленки приведены на рисунке 1. Преобладающая
кристаллическая фаза в пленке – орторомбическая с пространственной группой Pnma (62).
Наиболее важные пики при 16,8°, 28,2°, 31,1°, соответствуют плоскостям ориентации
селенида сурьма (201), (112), (212). Имеется хорошая согласованность результатов
рентгеновской дифракции со стандартыми данными. Помимо фазы селенида сурьмы,
дифрактограмма демонстрирует наличие оксида сурьмы Sb2O3 с кубической
кристаллической структурой с пиками при 13,7° и27,7°, соответствующими плоскостям
ориентации (111) и (222), соответственно.
Спектры КРС были получены при комнатной температуре при использовании He-Ne
лазера с длиной волны 633 nm. На спектре присутствуют пики, характерные для Sb2Se3,
расположенные на ~118, ~151, ~190, ~210 cm-1. Пики около ~84 и ~254cm-1подтверждают
наличие в пленке оксида сурьмы.
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Рис.1 –Дифрактограмма пленки Sb2Se3, синтезированной на поверхности кремния
селенизацией металлического прекурсора при 420°С
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭНТРОПИЯ ОСНОВНОГО ХРЕБТА НИТИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ФОРМЫ СКОРОСТЬ-ТЕМПЕРАТУРА В ОБЛАКЕ ОРИОНА
Агишев А.Т., Алимбетова Д.А.
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Жанабаев З.Ж.
Системы нитевидных кластеров, такие как «нить интегральной формы» (НИФ) в облаке
Ориона, представляет собой область активного формирования звезд высокой массы. Нитевидные
структуры в межзвездной среде, состоящие из газа и пыли сжимаются в предзвездные ядра
повышенной плотности, и как результат, образуют звездные ассоциации [1]. Вопрос о непрерывном
питании материей нитеобразных структур процесса звездообразования путем аккреции
на
предзвездные ядра все еще остается открытым [2].
В данной работе проведен информационно-энтропийный анализ [3] данных радионаблюдений
основного хребта нити интегральной формы, полученных на радиотелескопе Синьцзянской
астрономической обсерватории. Ранние исследования кинематики данной области показали, что
плотные предзвездные ядра расположены вблизи локальных минимумов скоростей, вдоль хребта
НИФ [4]. В настоящей работе такая оценка была произведена через нормированную
информационную энтропию для спектральных линий элементов: NH 3, 12CO, 13CO, N2H+.
Нормирование энтропии произведено для случая равновероятного распределения, Smax= log(N), где N
– количество состояний системы. Состояния различаются значениями температуры в области
наблюдения, измеренными с шагом δ = 0,18K, равной разрешающей способности радиотелескопа.
Информационно-энтропийные критерии [5] в таком случае выступают оценкой сложности структур.

Рис. 1. Нормированная информационная энтропия вдоль основного хребта нити интегральной
формы в комплексе Ориона.
Определено, что предзвездные ядра имеют значения нормированной энтропии лежащие в
области хаотических процессов: I1<S/Smax<I2, и могут являться самоорганизованными структурами. В
то время как энтропия других участков, вдоль нити, лежит в области регулярности S/Smax<I1, Такое
поведение наблюдается не только для выбранных молекул. Предлагаемый метод классификации по
нормированным значениям информационной энтропии может быть эффективно применен для оценки
областей локализации звездообразования.
Использованная лиетратура:
1. Stutz A. M., Kainulainen J. Evolution of column density distributions within Orion A //Astronomy
& Astrophysics. – 2015. – Т. 577. – С. L6.
2. Kounkel M. et al. The gould’s belt distances survey (gobelins). Distances and structure toward the
orion molecular clouds //The Astrophysical Journal. – 2017. – Т. 834. – №. 2. – С. 142.
3. Zhanabaev Z.Zh., Kozhagulov Y.T., Khokhlov S.A., Agishev A.T., Zhexebay D.M. Informational
and entropic criteria of self-similarity of fractals and chaotic signals // International Journal of Mathematics
and Physics. – 2018. – Vol. 90. – № 1. С.90-96.
4. Wu G. et al. A kinematic study of the integral shaped filament: what roles do filaments play in
forming young stellar clusters? //Research in Astronomy and Astrophysics. – 2018. – Т. 18. – №. 7. – С.
077.
5. Zhanabaev, Z.Zh. Information properties of self-organizing systems // Rep. Nat. Acad. Of Science
RK. – 1996, №5, С.14-19.
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ГАЛАКТИКАЛАРДЫҢ КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ ӨЛШЕМДІЛІКТЕРІН АНЫҚТАУ
Ақниязова А.Ж., Жəңгірбай Д.М., Усипов Н.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.д., профессор Жанабаев З.Ж.
Қазіргі заманғы астрономиялық бақылаулар бойынша Əлемнің ұлғаюын бірнеше
модельдер сипаттайды. Бұл проблеманың негізгі космологиялық моделі күңгірт материя
жəне күңгірт энергия ұғымдарын пайдаланады [1]. Бірақ қазіргі заманғы астрономиялық
бақылаулардан анықталған гравитациялық толқындар Əлемнің ұлғаюына байланысты болуы
мүмкін. Гравитациялық толқынның теңдеуі масштабты инварианттылыққа негізделген, яғни
= − шамасы ескеріледі [2]. Мұндағы  - скейлинг көрсеткіші, D – фракталдық
өлшемділік, d - топологиялық өлшемділік. Осыған орай бұл жұмыстың мақсаты  шамасын
астрофизикалық каталогтардағы галактикалар мəліметтерінен есептеп шығару. Зерттеу
объектісі ретінде галактикалардың қызыл ығысулар SDSS [3] каталогынан 2, 35 ∙ 10
галактикалар координаттары алынып, олардың корреляциялық өлшемділіктерін жəне
скейлинг көрсеткішін анықтаймыз. Зерттеу əдістемесі ретінде келесідей формулаларды
қолданамыз:
( )
∑ , ( − | − |)
, ( ) = lim →
(1)
D = lim →
Бұл жерде ,
- фракталдық жиынның барлық жұптық нүктелермен жүргізілген
радиус-векторлары, (f) – Хевисайдтың қадамдық функциясы.
№
∆ , Мпк
∆ ,%
1
4
62,8
0.1187
2
5
50,24
0.1122
3
5.5
45,67
0.159
4
6
41,87
0.164
5
7
35,88
0.1767
6
8
31,4
0.1774
7
10
25,12
0.2124
1 – кесте. Əр түрлі ∆ мəні үшін  - скейлинг
көрсеткішінің өзгерісі.

Сурет 1. ∆ = 5.5% деп қабылданған
кездегі галактикалар таралуының
корреляциялық өлшемділігі.
Көптеген галактикалар фракталдық бетті құрайды (d = 2).
толқын ұзындығы,
масштабты факторы жəне толқындық саны бар толқындық процестердің заңдылықтарын
анықтау үшін кеңістіктік рұқсатнамалығын минималды интервалда алу керек: ∆ = , ∆ =
=2 / ,
≤ ∆ ∙∆ ≤ 2 , ≤ ∙ ≤ 2 ,∆ ∙ ∆ ≥ 2 .
Мұндағы ∆ –
Хаббл
тұрақтысының анықталу дəлдігі, ∆ − R-ді (қашықтық) анықтау дəлдігі. Есептеулер
барысында егер ∆ = 10% деп алсақ, ∆ = 25,12 Мпк тең болады (1-сурет).Нəтижесін əр
түрлі ∆ үшін келесідей кесте түрінде алдық (1-кесте).
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Chernin A. D. Dark energy in the nearby Universe: HST data, nonlinear theory, and
computer simulations //Physics-Uspekhi. – 2013. – Т. 56. – №. 7. – С. 704.
2. Zhanabaev Z., Khokhlov S., Agishev A. Nonlinear fractal meaning of the Hubble constant
//arXiv preprint arXiv:1706.04841Сей. – 2017.
3. Abolfathi B. et al. The fourteenth data release of the Sloan Digital Sky Survey//arXiv
preprint arXiv:1707.09322. – 2017.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ КОДИРОВАНИЯ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ
СВЯЗИ
Ахметбеков Р.Д., Гинаятов Т.М., Досымбек Д.Д.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Пропускная способность системы связи – это максимальная скорость передачи данных,
при которой обеспечивается максимально низкая вероятность ошибки.
Округленная оценка коэффициента корреляции определяется формулой:
)
(1)
ρ ≈ e( ( )
Если антенны расположены на одной оси главных максимумов излучения-приема
(θ=0), к примеру, на одинаковой высоте, то в таком случае задержки на элементах приемной
решетки сводятся к минимуму и ρ=1. Реализация технологии MIMO проблематична, но в
таком случае помехи минимальны и отношение сигнал/шум достаточно высокий. На
практике решётки должны быть на различной высоте, антенны БС желательно должны быть
выше 40 м.
Расчеты коэффициента корреляции на основе формулы (1) приведены в таблице 1 для
двух значениях . Необходимо отметить, что при ρ < 0.4 корреляция слабо влияет на
пропускную способность канала связи, а при ρ < 0.2 сигналы на соседних элементах
приемных антенн можно принять, как некоррелированные.
Таблица 1. Расчет коэффициента корреляции

θ, рад/°
d/λ
0.5
0.67

0.2
11.5
0.8
0.67

0.26
15
0.68
0.5

0.3
17
0.6
0.41

0.4
23
0.42
0.21

0.5
28
0.26
0.1

Коэффициент корреляции на столько меньше, на сколько больше наклон передающей
решетки относительно земной поверхности. При ( = 0.5) антеннах угол наклона диаграммы
должен быть больше 25 градусов, чтобы реализовать преимущества технологии MIMO.
Наклон диаграммы уменьшает радиус зоны обслуживания, поэтому наиболее
предпочтительными являются решетки с более увеличенным расстоянием между соседними
элементами решетки до значения = .
Рассмотренная ранее формула Шеннона при равном числе приемных M и передающих
N антенн реализуется исключительно при независимых сигналах, принимаемых на
элементах антенной решетки. При корреляции сигналов наблюдаются потери ∆C:
бит
∆C(ρ) = −2 log (1 − ρ) , с /Герц (2)
Таблица 2. Потери в пропускной способности для коэффициента корреляции |ρ|
|ρ|
∆C(ρ)

0
0

0.2
0.12

0.4
0.5

0.6
1.3

0.8
2.95

0.9
4.8

0.95
6.7

Из таблицы можно сделать вывод, что при |ρ| ≤ 0.4 потери в пропускной способности
канала не превышают 0,5 бит/с/Гц. При |ρ| ≥ 0.4 потери резко возрастают. Если по модулю
коэффициент корреляции стремится к единице, то канал MIMO превращается в канал SISO.
Использованная литература:
1. Голдсмит А. Беспроводные коммуникации. Основы теории и технологии
беспроводной связи – М.: Техносфера, 2013. – 904 с.
2. Stuber G. L. Principles of Mobile Communications – 3nd ed. – Springer-Verlag New
York:Springer Science+Business Media, LLC, 2012. – рp.324.
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ОПТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Алтынбек Б.П.
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н, доцент: Манаков С.М.
Наиболее актуальным в настоящее время является метод получения энергии,
поступающей от Солнца, путем фотопреобразования. Одним из причин, ограничивающим
возможности получения энергии такого типа, является высокая цена фотопреобразователей и
их небольшая эффективность по сравнению с невозобновляемыми источниками энергии.
Определенные шансы в решении представленной трудности возлагаются на формирование
технологии получения тонкопленочных фотопреобразующих элементов на основе
гетеропереходов, в частности, аморфный – монокристаллический или поликристаллический
кремний [1].
Целью работы является оптимизировать спектры квантовой эффективности
тонкопленочных фотопреобразователей, за счет оптического удержания, путем изменения
поверхности структур.

Рис. 1. Спектральные зависимости тока короткого замыкания диодных структур:
I — с полированной поверхностью, III — с текстурированной поверхностью
Анализ спектральной зависимости фоточувствительности текстурированных структур
показывает, что снижение отражения в коротковолновой области приводит лишь к
незначительному относительному возрастанию тока короткого замыкания в этой области.
Этот эффект тем более мало заметен на фоне общего снижения тока короткого замыкания
текстурированных структур по сравнению с полированными, что объясняется появлением
дополнительных рекомбинационных центров.
Использованная литература:
1. A.S. Mazinov, Optical spectralcharacteristics of thin-film constructions on the basis of
hydrogenated amorphous silicon//Proc. of SPIE -Vol. 6023. -P.60230Q1-60320Q9.
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ПЛИС НЕГІЗІНДЕ АҚПАРАТТЫ ШИФРЛАУ АЛГОРИТМІ
Аманбеков Д.Қ., Жамбыл А.Н., Əлмен Д.Б.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD, доцент м. а.Ибраимов М.К.
Жүйелер мен есептеу техникасының дамуының өзекті бағыттары мен ақпаратты қорғау
саласы
жоғары
өнімді
есептеу
құрылғыларының
дамуына
алып
келді.
Инфокоммуникациялық желілердің жəне енгізілетін құрылғылардың дамуының салдарынан
криптографиялық түрлендірулерді іске асыратын эффективті аппараттық шешімдерді ойлап
табудың қажеттілігі артуда.
Мысалыға ЕСС немесе RSA сияқты криптожүйелерде криптографиялық
трансформацияның орындалуының басты қиындығы көпразрядты сандарды тізбектей
модулярлық көбейтудің орындалуы. Осындай криптожүйелерді жүзеге асыру кезіндегі басты
мақсат – модуль бойынша көбейтудің эффективтілігін қамтамасыз ету [1].
Есептеуіш құрылғыларының жұмыс істеу қабілеттілігін айтарлықтай арттыру үшін
позиционды санау жұйелерінің кемшіліктері жоқ санау жүйелерін қолдану қажет.Ондай
жүйенің біріне қалдық класстар жүйесі жатады (ҚКЖ). ҚКЖ қолдану аса үлкен мөлшердегі
ақпаратты есептеуді орындау кезінде жылдамдығы бойынша эффективті тəсіл, яғни қосу
кезіндегі ығысудың жоқтығы əсерінен, кіріс ақпараттың үлкен блогын кішірек бөлімшелерге
бөлу жəне паралеллді өңдеу əсерінен артықшылығы байқалады.
Бұл зерртеу жұмысындаА(х) жəне
В(х) полиномдарын келтірілмеген Р(х)
полиномының модулі бойынша ([А(х)* В(х)]mod Р(х), мұндағы degA(x), degB(x)<degP(x))
көбейту əдісі қарастырылады.
Берілген алгоритм Nexys 4 Artix-7 FPGA Board ПЛИС-сында тексерілді. Суретте 8разрядты 16 жүйедегі А санының кодталуының уақыттық диаграммасы көрсетілген.

Сурет 1. ПЛИС-да жасалған кодердің кіріс жəне шығыс ақпараттары
Пайдаланылған регистрлер саны- 0,1%,LUTs-0,5%,FFтриггерлер-29,5%. Логикалық
ұяшықтар мен пайдаланылған регистрлер саны Artix-7-нің ресурсының 1% -нан да аспайды.
Аталған алгоритмді Artix-7 ПЛИС-сында 64-тен де көп разрядты сандарға жүзеге асыруға
мүмкіндік береді.
Ғылыми зерттеулердің негізгі нəтижелері: ақпаратты криптографиялық қауіпсіздік жүйесіне
біріктірілген модульдер түріндегі алгоритмдер əзірленді, симметриялық криптографиялық
ақпараттық қауіпсіздік алгоритмдерін бағдарламалық жəне аппараттық қамтамасыздандыру
енгізілді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.Schinianakis. D., Stouraitis T. RNS-based RSA and ECC cryptography basic operations,
algorithms, and hardware, Embedded Systems Design with Special Arithmetic and Number
Systems, Springer, 2017,P. 311-344
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ҚЫСҚА ПЕРИОДТЫ АЙНЫМАЛЫ SDSS0804 ЖҰЛДЫЗЫН ЗЕРТТЕУГЕ
ДОППЛЕРЛІК ТОМОГРАФИЯ ƏДІСІН ҚОЛДАНУ
Амантаева А., Пердебаева М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: PhD., доцент м.а Хохлов С.А
Катаклизмалық айнымалы жұлдыздар (CV) эволюциясы ертеден қос жүйелермен
байланысты проблемасы астрофизикада кеңінен орын алған. CV жұлдыздардың минимум
периоды донор-жұлдыздың масса жоғалтуы жалғасқан реакциясына негізделген. Масса
жоғалтуына қарай донор жұлдыз сығылып, орбиталды периодтың қысқаруына алып келеді.
Минимум периодтың [1] дəл мəні донордың жылулық уақыт шкаласымен масса тасымалдау
жылдамдығына байланысты болады. Қазіргі периодта CV тығыздық саны жылдамдыққа кері
пропорционалды масштабталғандықтан, жүйенің «жарқылы» минималды периодқа
жинақталады. Сондай бақыланған обьектінің бірі SDSS0804 жұлдызы. Біз қысқапериодты
айнымалылардағы аккрециялық дисктердің құрылымын[2] допплерлік томография əдісі
арқылы зерттедік. Допплерлік томография əдісінде бастапқы материал ретінде бір немесе
бірнеше толық орбиталды период аралығында, жоғары спектралдық ажыратылыммен
алынған эмиссиялық сызықтардың бірөлшемді профильдері алынады.
Профильдерді
қолданылып жəне жүйенің негізгі параметрлерін[3] білу арқылы допплерлік томограмманы
орнатуға болады.

Сурет 1. Қысқапериодты айнымалы SDSS0804 үшін алынған допплерлік томограмма
Біз допплерлік томографиясын [4] Hα қалыптасу аймағы үшін қарастырдық.
Допплерлік томограмманы тұрғызуда қолданылған жүйелік параметрлер: массалық
қатынасы q = M2 / M1 < 0,05. Еңкею бұрышы еркін алынған. Допплерлік томограмма
жүйедегі аккрецияның əр түрлі жағдайын сипаттайды. Еңкею бұрышы i = 45 °орбиталды
периодының шекті мəніне негізделген Porb = 85 ± 3 мин B-типті құраушысының массасы
М1 =0,9 Ме (масса қатынасы q = 0,05) орындарын жəне жұлдыз компонентінің Рош бөлігін
анықтап алуға мүмкіндік береді. Еңкею бұрышының өзгерісі томография нəтижесіне емес,
тек Рош бөлігінің өлшемімен екінші компонент массасына əсер етеді [5]. Дақ масса
тасымалдау ағыны аккрециялық дискке түскен жорамалданған аймақта орналасқан. Егер
жүйе параметрлері нақты алынса, ақ ергежейлінің массасын ұлғайтқан жағдайда дақ ағын
бағытынан ығысады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. U Kolb, I Baraffe - Monthly Notices of the Royal Astronomical …, 1999
2. TR Marsh, K Horne - Monthly Notices of the Royal Astronomical …, 1988
3. A Aviles, S Zharikov, G Tovmassian… - The Astrophysical …, 2010
4. TR Marsh, K Horne - Monthly Notices of the Royal Astronomical …, 1988
5. G Tovmassian, S Zharikov - Proceedings of the International …, 2012
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ELECTROMAGNETIC PULSE TRANSFORMATION BY USING RADIO WAVES
Ashimov Ye.
Academy of Civil Aviation, Almaty
In this article we discuss the conversion of electromagnetic pulses and their obtaining by
using radio waves. Wireless charging is gradually becoming popular among users. Nevertheless, it
has one major drawback, which eliminates all the advantages. Now, in order to charge the gadget in
this way, it is necessary to put it on top of the device. Prototypes of devices using signals of the
television range, are able to stably communicate with each other at a distance of several meters. In
addition, the energy received from the energy of radio waves is sufficient to ensure the operation of
a small microcontroller that controls the operation of the device as a whole, and for the ignition of
LEDs that signal the reception of data from another device.
There are two areas of energy use. Energy transfer as a way to deliver information, as in the
case of radio, and for power supply. In the first case, the percentage of transmitted energy affects
only the degree of success of the transmitted signal restoration. In the second case, the amount of
transmitted energy is more important: it is either enough or not enough to operate the device – this
is the big difference between the two mentioned paths.
The possibilities in using this technology are truly endless, ranging from a key fob on keys
that can reset a message on the owner’s phone with indication of their own location, to a variety of
sensors that can be embedded in structural elements of buildings and structures, continuously
monitoring their condition and reporting detected faults . In addition to creating non-volatile and
autonomous electronic devices, researchers are considering a new technology in terms of its
integration into the design of smartphones and other portable electronic devices.
As a result of the article theoretical methods and calculations of the conversion of
electromagnetic pulses are shown. The energy obtained from the energy of radio waves can be used
to constantly recharge the batteries, significantly increasing their service. This energy may be
enough to send a message, for example, a complete discharge of the battery.
References
1 Maxwell J.C. «VIII. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field». Philosophical
Transactions of the Royal Society of London. 155: pp. 459–512.
2 Hoffman W.C. «Statistical Methods in Radio Wave Propagation. 1st Edition». Proceedings
of a Symposium Held at the University of California, USA. 1958. pp. 215-272.
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ПОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ В СЕНСОРАХ ГАЗА
Балтабаева Ж.К.
КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель к.ф.-м.н., доцент: Манаков С.М.
Пористый кремний (ПК) представляет собой нанокристаллический остов, пронизанный
сеткой из пор, где квантовые размерные эффекты играют фундаментальную роль. Важное
отличие и достоинство полупроводниковых наноструктур связано с тем, что изменяя их
геометрическую структуру, можно открыть и управлять новыми свойствами системы. Это
открывает широкую возможность применения пористого кремния в чувствительных газовых
сенсорах [1].
Цели работы: определение технологических режимов создание газовых сенсоров с
максимальной чувствительностью.Методом анодного травления с концентрацией
плавиковой кислоты HF в электролите, выполнялось травление монокристаллического
кремния при плотности тока = 10 см , изменяя время травления. Методом сканирующей
зондовой микроскопии исследовалась морфология поверхности пористого кремния.

Рис. 1. Зависимости

,

и от глубины травления

Как видно из графика все три параметра коррелированы изменениям в зависимости от
глубины травления. При времени травления до 2 минут наблюдалось уменьшение
шероховатости поверхности одновременно с уменьшением параметров
и . При времени
травления более 2 минут, наблюдалось резкое возрастание всех параметров, затем
произошло уменьшение. При времени травления более 4 минут данные параметры не
изменились. Резкое изменение морфологии объясняется тем, что в течении t = 2 мин.
Глубина травления достигает p–n перехода, затем происходит травление p-области с
большей скоростью чем в n-области. Наибольшая чувствительность к парам аммиака
наблюдалась для образцов в которых оставался тонкий слой кремния, что соответствует
максимальной шероховатости поверхности. Установлено оптимальное время травления
монокристаллического кремния, содержащего p–n переход для которого сенсорные
структуры обладают максимальной чувствительностью.
Использованная литература:
1. Barillaro G. Porous Silicon Gas Sensing. Handbook of Porous Silicon. DOI 10.1007/978-3319-04508-5_86-1. ©Springer International Publishing Switzerland 2014. pp. 856-858.
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ƏЛЕМНІҢ КЕҢ АУҚЫМДЫ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ
Бейсенбекова Ж.Б.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші:Профессор Чечин Л.М.
Жұмыстың мақсаты: Əлемнің кең ауқымды пайда болудағы негізгі өзгерістерін
сипаттау, кинетикалык теңдеуде жəне гидродинамикалық жүйесі тұрғысынан қарастыру.
Бақылау деректерінен біздің əлем тұтастай біркелкі, изотропты жəне біркелкі кеңейеді.
Заттардың ауқымды құрылымын анықтайтын біртектіліктің ең үлкен мөлшері l<300-500
Мпк,т.б. яғни біртектіліктің ауқымы R≈ 5 ∙ 10 Мпк көкжиегінің радиусына қарағанда
əлдеқайда аз. Сəйкесінше, осы проблеманы теориялық зерттеу кезінде
көкжиегінің
радиусымен салыстырғанда l ауқымы аз осындай флуктуацияларды қарастырумен шектелуге
болады:
⪡ 1.

(1)

Бір мезгілде жəне V ағынның пекулярлық жылдамдығын с жарық жылдамдығымен
салыстырғанда аз деп есептеуге болады:
⪡1.
(2)
Шын мəнінде, ғаламның кеңеюімен анықталатын Хаббл тұрақтысының пекулярлы
жылдамдығы тең:
H≈ (50 − 100)км с Мпк .
Қараңғы материяның динамикасы-өздігінен келісілген гравитациялық өрісте
қозғалатын əсер етпейтін бөлшектердің газ динамикасы.(3), (4) шартында кинетикалық
теңдеумен сипатталады:
+v −
= 0.
∆ =

.

Мұнда, (r, v ,t) - бөлшектерді бөлу функциясы, (r, t) - гравитациялық өрістің потенциалы.
Əлемнің космологиялық кеңеюін ескере отырып, p, V параметрлері үшін теңдеудің
нəтижелендірілген жүйесін қайта жазу. Кеңейтілген координат жүйесінде келесі Джинстың
гидродинамикалық жүйеге ие боламыз:
+

̇
+
∇ =

+

∇ = 0,

(∇ ) = 0,
( ) .

Əлемдегі ірі масштабты құрылымның пайда болу мəселесі былай тұжырымдауға
болады: біртектес жəне изотропты біркелкі кеңеюде кіші бастапқы ұйтқулар сызықтық өседі.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.Primack J.R., Blumental G.R. Formation and evolution of galaxies and large stractures in
the universe (ED. Tran J T V) (Dordrecht: Reidel, 1983) p.163
2.Harrison E.R. Rev. Mod. Phys. 39 862(1967)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ДВОЙНЫХ СИСТЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ МАСС
Демесинова А.М., Манапбаева А.Б., Куратова А.К., Базарова Г.А.
КазНУим.аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., и.о.профессора Куратов К.С.
Соруководитель : к.ф.-м.н.Алимгазинова Н.Ш.
Изучение звездной эволюции – одна из важнейших задач астрофизики. Исследование
группы звезд различных масс на разных стадиях эволюции позволяет изучать эволюцию
галактик и, в конечном итоге, Вселенной в целом.
Целью настоящей работы является исследование взаимодействующих двойных
звездных систем в диапазоне 1-10 солнечных масс для выяснения эволюции околозвездной
материи, возникающей в них в результате переноса вещества между звездами.
Проведен анализ сеток опубликованных моделей взаимодействующих двойных систем,
массы которых до начала взаимодействия составляют 2-10 масс Солнца, с возможной
потерей вещества из системы. Модели для такого класса объектов (FS CMa) являются
новыми и требуют подтверждения их наблюдательными данными. На основе выполненного
анализа для исследования выбраны объекты - кандидаты в двойные системы звезд Ве,
находящиеся на стадии начала обмена веществом[1].
Получены новые спектральные и фотометрические данные наблюдаемых объектов.
Наблюдения проводились на телескопе «Восточный» Zeiss-1000, оснащенном камерой
Apogee U16M D9, на ТШАО, в трех спектральных областях B, V и R для уточнения закона
межзвездной экстинкции в направлении исследуемого объекта.
В таблице 1 приведены данные по наблюдаемым объектом в этот период как об
основных звездах AS386 и MWC728, так и недавно найденных, и отождествленных.
Таблица 1.
Объект
AS 386
IRAS07080+605
IRAS205+7023
MWC137
MWC728
MWC482
MWC137
HD59509

Кол-во снимков
140
255
265
144
205
172
50
33

Фильтр
B, V, R
B, V, R
B, V, R
B, V, R
B, V, R
B, V, R
B, V, R
B, V, R

Cпектр. класс
B[e]
B[e]
B[e]
B[e]
B[e]
B[e]
B[e]
B[e]

НаличиеИК-избытка
сильное
сильное
сильное
сильное
сильное
сильное
сильное
сильное

В результате спектроскопических и фотометрических наблюдений эмиссионной линии
AS 386(звездной величиной V ~ 11.0, расположенной в Лебеде (l = 75°.3, b = + 2°.6)) было
обнаружено, что спектр AS 386 близок к спектру звезды позднего В типа с не типично
большим количеством таких линий как Ne I, Si II, Al II/III. Оптический спектр показывает
наличие звезды типа B со следующими свойствами: T eff = 11000 ± 500 K, log L / L⊙ = 3,7 ± 0,3
и масса 7 ± 1 M⊙. Были выявлены регулярные радиальные изменения скорости.
Использованная литература:
1.Miroshnichenko, A.S., Zharikov, S.V., Kuratov K.S., Kusakin, A.V., Grankin, K.N.
Towards understanding the B[e] Phenomenon: V. Nature and spectral variations of the MWC 728
binary system. // Astrophysical Journal. – 2015.- V. 809. – Р.129.
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QAM ЖƏНЕ QPSK МОДУЛЯЦИЯЛАРЫ ҮШІН БИТТІК ҚАТЕЛЕРДІ АНЫҚТАУ
Жанабіл Б.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD, аға оқытушы, С.Н.Ахтанов
Телекоммуникацияда шектеулі өткізу қабілеті арқылы информацияны максималды
эффективті тарату бүгінгі таңда негізгі проблемаларының бірі [1]. Кейбір жағдайларда
ақпарат жоғалып кетеді, ал бастапқы сигнал өшеді, информацияның жоғалуы кезінде бит
қателігінің коэффициенті минимумға жақын болуы керек. Біз QPSK (Quadrature Phase Shift
Keying) жəне QAM (Quadrature amplitude modulation) модуляция əдістерін зерттеп,
қателіктердің санын азайту мақсатында салыстырмалы түрде тиімді техниканы таңдаймыз.
Сандық коммуникациялық жүйелер қазіргі заманғы стационарлық жəне ұялы байланыс
жүйелерінің негізі болып табылады [2], осы жұмыста модуляциялық əдістер бойынша
сигналдарға қатысты MatLab программалау ортасында практикалық жұмыс орындалды.
Зерттеу жұмысының мақсаты MatLab программалау ортасында цифрлық
модуляциялардағы таралатын сигналдың биттік қателігіне анализ жасау.

Сурет 1. BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-PSK. 32-PSK, D-BPSK, D-QPSK, 4-QAM, 16-QAM, 64QAM модуляцияларындағы сигналдың биттік қателігі
Сигнал/шум негізінде MatLab программалау ортасын қолдана отырып, QPSK, QAM
жəне басқа да модуляцияланған сигналдар үшін BER алынды. 1-суретте көрсетіліп тұрғандай
биттік қателік коэффициенті 16-QAM-да ең кіші мəнге 10-1 BER, ал ең үлкен мəнге D-BPSK
ие. Егер QPSK мен QAM салыстыратын болсақ, QAM-нан алынған мəн эффективті.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Shafik R. A., Rahman M. S., Islam A. H. M. R. On the extended relationships among
EVM, BER and SNR as performance metrics //2006 International Conference on Electrical and
Computer Engineering. – IEEE, 2006. – С. 408-411.
2. Suzi Seroja Sarnin, Siti Maisurah Sulong and Nurhuda Abu Hasan Asa’Ari . BER
Performance of QAM and QPSK Modulation Technique for DCT Based Channel Estimation of
STBC MIMO OFDM.-2016. – C. 3-4.
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УЧЕТА
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Жексебай Д.М., Сарманбетов С.А., Агишев А.Т.
КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель: PhD Кожагулов Е.Т.
Задача распознавания лиц актуальна в области интеллектуальных систем и систем
безопасности. Идентификация по лицу является приемлемым решением в задачах контроля
доступа по сравнению с другими биометрическими данными, которые не требует
физического контакта с устройством. На сегодняшний день существует много методов по
распознаванию лиц. Однако одним из самых популярных и точных методов является
распознавание лиц с использованием сверточных нейронных сетей [1-2]. Целью данной
работы является создание биометрической системы для учета рабочего времени по
идентификации лица с применением сверточной нейронной сети. Для достижения этой цели
был разработан интерфейс программного обеспечения [3], а также создана и обучена
нейронная сеть. Интерфейс биометрической системы для учета рабочего времени по
идентификации лица выглядит следующим образом (Рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс биометрической системы для учета рабочего времени
Программное обеспечение состоит из четырех функции: добавление новых
сотрудников, указывая время работы и рабочие дни; идентификация лиц и список
сотрудников, отчеты по учету рабочего времени всех сотрудников; выбор IP камер для
распознавания лиц. Принцип работы заключается во первых в идентификации – прихода и
ухода. Отчеты можно увидеть в виде таблиц, включающие фамилию, дату, времени работы,
время опоздания и раннего ухода. Эти данные экспортируется в PDF файл и MSExcel.
Использованная литература:
1. Sun Y., Liang D., Wang X., Tang X. Deepid3: Face recognition with very deep neural
networks //arXiv preprint arXiv:1502.00873. – 2015.
2. Amos B., Ludwiczuk B., Satyanarayanan M. Openface: A general-purpose face recognition
library with mobile applications //CMU School of Computer Science. – 2016. – Vol. 6.
3. Кожагулов Е.Т., Ибраимов М.К., Хохлов С.А., Жексебай Д.М., Сарманбетов С.А.
FarabiVision 1 – Биометрическая система для учета рабочего времени по идентификаций
лица // Свидетельство РК о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты,
охраняемые авторским правом. – 2019. – №1464.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ЗАДАЧА ТРЕХ ТЕЛ С ПЕРЕМЕННЫМИ МАССАМИ
ПРИ НАЛИЧИИ РЕАКТИВНЫХ СИЛ
Ибраимова А.Т.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
В ходе образования планетных систем, особенно в этапе нестационарности, часто
доминирует гравитационное поле центральной протозвезды (например, протосолнце) и
самой массивной протопланеты (например, протоюпитер) [1-3].
В связи с этим,
рассматривается ограниченная задача трех тел с переменными массами, изменяющимися не
изотропно в различных темпах, как исходная небесно-механическая модель движений
малого тела в нестационарных протопланетных системах [4]. Исходя из обобщенного
уравнения Мещерского [5] выведены дифференциальные уравнения ограниченной задачи
трех тел в абсолютной системе координат, при наличии реактивных сил. При этом
предполагается одновременно рост массы тел из-за присоединяющихся (налипания) частиц
из космической среды, а также уменьшение массы тел за счет отбрасываемых частиц. Исходя
из уравнения движения, полученные в абсолютной системе координат, выведены уравнения
движения в относительной системе координат с началом в центре центральной протозвезды,
при наличии реактивных сил.
Анализирован один частный случай, когда изменение масс каждого тела происходит
так, что секундная масса присоединяющихся частиц конкретного тела равна секундной массе
отбрасываемых частиц этого же тела. Таким образом, в этом частном случае, в
рассматриваемой гравитирующей системе трех тел, каждое тело имеет постоянную массу.
Но, состав каждого тела меняется, что может сказаться на химическую структуру этих тел.
При этом, в относительной системе координат, в уравнении движения присутствуют
реактивные силы.
Использованная литература:
1. Omarov T.B. (Editor) Non-Stationary Dynamical Problems in Astronomy. - New-York:
Nova Science Publ. Inc., 2002. - 260 p.
2. Eggleton P. Evolutionary processes in binary and multiple stars, Cambridge University
Press, New York, 2006, 322p.
3. Черепащук А.М. Тесные двойные звезды. Часть II.-М.: Физматлит, 2013.- С.572.
4. Минглибаев М.Дж. Динамика гравитирующих тел с переменными массами и
размерами. Поступательное и поступательно-вращательное движение. LAPLAMBERT
Academic Publishing, Германия, 2012, 229 с.
5. Мещерский И.В. Работы по механике тел переменной массы. М.: Государственное
издательство технико-теоретической литературы, 1952. -281 с.
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ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ НАНОКЛАСТЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК
Икрамова С.Б., Үсенбай М.Т.
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научные руководители: д.ф.-м.н. Жанабаев З.Ж., к.ф.-м.н. Гревцева Т.Ю.
Изучение поверхностной структуры нанокластерных полупроводниковых пленок
представляет
определенный
интерес,
поскольку геометрическое
расположение
нанокластеров на поверхности пленки существенным образом определяет ее физические, в
том числе электрические и оптические, свойства.Целью настоящей работы является
построение и анализ фазового портрета наноструктурированной кремниевой пленки,
выращенной методом химического травления, а также сопоставление фазовых портретов
исследуемой пленки с фазовым портретом ее модели.Моделирование структуры
нанокластерных пленок было осуществлено на основе универсального отображения
перемежаемости, описывающего эволюцию системы на основе условия фрактальности меры
[1, 2]:
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. (1)

где n – концентрация электронов проводимости; С–аналог базы сигнала; γ– разность между
фрактальной и топологической размерностями; μ – знаковая функция. Соответствующий
выбор параметров, входящих в формулы (1), позволяет моделировать поверхностную
структуру пленок с различной морфологией.
(а)

(b)

Рис. 1. Фазовые портреты нанокластерной кремниевой пленки (а) и ее модели (b).
  1.5, C  1.15, n0  1.00, n1  0.25.
На рисунке 1(а) и 1(b) представлены фазовые портреты, характеризующие структуру
кремниевой пленки и ее модели соответственно. Как видно из этих рисунков, фазовые
портреты содержат устойчивые фазовые траектории, из чего можно сделать вывод о наличии
в системах динамического хаоса. Замкнутость линий свидетельствует о некоторой
периодичности в расположении наноструктур. Фазовые портреты кремниевой пленки и ее
модели качественно соответствуют друг другу, что подтверждает правомерность
применяемого подхода для описания поверхностной структуры нанокластерных
полупроводников.
Использованная литература:
1. Жанабаев З.Ж., Гревцева Т.Ю. Фрактальные структуры и оптические явления в
наноструктурированных полупроводниках. – Алматы, Қазақ университеті, 2014. – 162 с.
2. Zhanabaev Z.Zh., Grevtseva T.Yu.,Ibraimov M.K. Morphology and Electrical Properties
of Silicon Films with Vertical Nanowires // Journal of Computational and Theoretical Nanoscience.
– 2016. – Vol. 13. – P. 615-618.
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ОРБИТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АККРЕЦИРУЕМЫХ ЗВЕЗД В АКТИВНЫХ ЯДЕР
ГАЛАКТИК И ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ АККРЕЦИОННОГО ГАЗОВОГО ДИСКА
1
1

ИманкуловаС.А., 1Жумахметова М.Д., 1ЮлдашеваЗ.З.

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
2
Астрофизический Институт им. В. Г. Фесенкова, Алматы
Руководитель: 1,2ШукиргалиевБ.T.

Активное ядро галактики можно рассматривать как состоящее из трех подсистем:
центральной сверхмассивной черной дыры (СМЧД), аккреционного газового диска (АГД),
формирующегося из-за сохранения момента импульса аккрецируемого вещества, и
компактного сферически-симметричного звездного кластера [1].
В работе представлены результаты исследования влияния газового диска и его профиля
на динамику активных ядер галактик. Исследование проводилось на основе реализованной с
помощью кода phiGRAPE+GPU численной модели галактического ядра. Анализ полученных
результатов позволяет сформулировать вывод, что в присутствии газового диска почти
половина аккрецированных частиц тесно взаимодействовала с газом и была захвачена
диском перед аккрецией. Доля частиц, аккрецированных по теории конуса потерь (без
всякого влияния диска), для модели с газовым диском очень невелика - 5-10%. Тот факт, что
более 85% частиц до аккреции претерпело в той или иной степени влияние со стороны диска
приводит к мысли, что взаимодействие звездного кластера с газовым диском в
галактическом ядре может способствовать возникновению звездного аккреционного диска в
центральной части ядра и сделать звездный кластер осесимметричным. Результаты
дальнейших исследовании будут опубликованы в наших следующих работах. С
предварительными результатами можно ознакомиться в работе [2].

Рис.1. Кумулятивноераспределение частиц по значениям больших полуосей их орбит
для модели без газового диска (штрихпунктирная линия), модели с диском постоянной
толщины (сплошная линия) и модели с диском переменной толщины (пунктирная линия).
По оси ординат отложено отношение числа звезд, аккрецировавших с эксцентриситетом,
меньшим заданного, к числу всех аккрецировавших звезд.
Результаты исследований могут быть использованы для дальнейшего изучения
динамики звезд в ядрах галактик.
Использованная литература:
1. Kormendy J., Ho L.C. Coevolution (or not) of supermassive black holes and host
galaxies. Annu. Rev. Astron. Astrophys, 2013, 51, 511–653.
2. Shukirgaliyev B.T. The effect of gaseous accretion disk on dynamics of the stellar cluster
in AGN. Star Clusters and Black Holes in Galaxies across Cosmic Time, Proceedings of the
International Astronomical Union, IAU Symposium, 2016, 312, 113-117.
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ОПИСАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТЯНЬ-ШАНЬСКОЙ ВЫСОКОГОРНОЙ НАУЧНОЙ
СТАНЦИИ
Искаков Б.А., Таутаев Е.М., Тастанова К., Хабаргельдина М.Б.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководители: д.ф.-м.н., профессор Садыков Т.Х., доктор PhD Безноско Д.
Для поиска возможных корреляций между широкими атмосферными ливнями и
сигналом упругих колебаний из глубины земной коры создана специальная система
акустических детекторов (чувствительных микрофонов), предназначенных для совместной
синхронной работы с ливневой установкой. Всю установку энергией обеспечивает две
панели солнечных батарей расположенный на крыше помещении.
Высокочувствительный микрофон с чувствительностью 25 мВ/Па в акустическом
диапазоне частот 500-1000 Гц размещается на глубине 50 м от поверхности земли внутри
скважины, пробуренной в скальном грунте. Расстояние между скважиной и системой
ливневых детекторов составляет примерно 200 м. Схема электронной аппаратуры которая
обеспечивает регистрацию показана на рисунке 1. Передача электрических сигналов от
микрофона из глубины скважины производится по образованной витой парой проводов
кабельной линии через посредство трансформаторной развязки, при этом микрофон и
служащий для передачи сигнала промежуточный малогабаритный трансформатор
представляют собой единый конструктивный блок, который целиком опускается в скважину.
Постоянное напряжение ±3В для питания микрофона вырабатывается независимым
источником питания.

Рис. 1 . Схема подключения микрофона в акустическом детекторе
Регистрация сигналов акустического детектора производится в специальном
помещении, которое располагается непосредственно у верхнего края скважины и в котором
размещаются остальные узлы формирующей сигнал аппаратуры: дифференциальный
усилитель и селектор низкочастотной огибающей микрофонного сигнала.
Использованная литература:
1. L. I. Vil’danova, G. A. Gusev, V. V. Zhukov et al. // The first results of observations of
acoustic signals generated by cosmic ray muons in a seismically stressed medium // Bull. Lebedev
Phys. Inst. — 2013. — Vol. 40, no. 3. — Pp. 74–79.
2. Shepetov A.L., T.Kh. Sadykov, V.V. Zhukov and etc., Seismic signal Registration with
an acoustic detector at the Tian Shan Mountain Station, Series of geology and technical sciences,
2018. V.3 N.429, P. 47-56.
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АЙНАЛМАЛЫ ƏЛЕМГЕ АРНАЛҒАН ДЖИНС ТЕҢДЕУІН ЖАЛПЫЛАУ
Кайраткызы Д., Дауылбай Н. Ү.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: профессор Чечин Л.М
Жұмыстың мақсаты:Бұл жұмыста айналмалы Əлем үшін Фридман жəне Джинс теңдеуі
қорытындылау жəне жалпы эмпирикалық шешімі табу.
Материяның біркелкі таралу тұрақтылығының мəселесі математикалық түрде Джинс
теориясының шеңберінде тұжырымдалған жəне шешілген.
Идеалды газ үшін Ньютон жақындауында гравитация жəне гидродинамика теңдеулері:



 div   u   0,
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  divgrad   4 G  .


мұндағы:  -тығыздығы, u -жылдамдығы ,  -гравитациялық потенциал. Кеңістікте біркелкі
бөлінген стационарлық газ үшін  u 0   0 мүмкін емес жағдай болып табылады, оның

қысымы əрдайым барлық жерде     0  const  болады.
I жағдай: k  kJ , яғни жалпыланған толқындық вектор модулі джинс толқындық векторының
модулімен сəйкес келетін жағдай.Демек:

Un  2  G  0  4V  .

(2)

Бұл көріністен бұрыштық жылдамдық барион массасының тығыздығына жəне вакуум
массасының тығыздығына байланысты екенін көруге болады.
II жағдай: k  0 , яғни толқындық вектордың қорытылатын модулі бариондық заттардың
тығыздықтағы толқындық бұзылыстардың болмауына сəйкес келетін жағдайды
қарастырайық.Демек:
 Un 

2  G   0  8 V

.

(3)

Бұл формула бариондық заттардағы заттардың үстемдік дəуірінде ешқандай
бұзылыстың болмайтындығын көрсетеді, бірақ Əлемнің айналуы жəне осы құбылыстардың
арасындағы күрделі байланыс бар екенін көрсетеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Mukhanov V. (2005) Physical Foundations of Cosmology.4-10.
2. Chechin L.M. (2006) Antigravitational Instability of Cosmic Substrate in the Newtonian
Cosmology.2344-2347.
3. Chechin L.M. (2013) On the Modern Status of the Universe Rotation Problem. Journal of
Modern Physics, 4, 126-132.
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ƏЛЕМНІҢ ƏРТҮРЛІ КЕЗЕҢДЕРІНДЕГІ ТЫҒЫЗДЫҒЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫН
БАҒАЛАУ
Қайратқызы Д., Əбдіханиева Ə. Р.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекшісі: Қайратқызы Д.
Жұмыстың мақсаты: Фридман моделі арқылы əлемнің əртүрлі кезеңдеріндегі
тығыздығын бағалау.
Бақылау деректері Əлемнің жоғары изотропиясын көрсетеді: зат барлық бағытты
бірдей қамтиды. Бұл болжам реликтивті сəуленің жоғары изотропиясымен расталады. Мұнда
біз Əлемнің ең қарапайым үлгілерін қарастырамыз, біртекті жəне изотропты заттармен жəне
сəулелермен толтырамыз, қарапайым шешімдер алып жəне олар байқау деректерімен
қаншалықты расталғанын анықтаймыз. Осы болжамдарға негізделген классикалық
космологиялық модельдер Фридман модельдері деп аталады.
Эйнштейн теңдеуіне бағынатын кез келген модельдегі біртекті изотропты Əлемнің
эволюциясы белгілі бір сингулярлы тығыздықтан басталуы керек. Осы сингулярлықпен
есептегенде əлемнің жасы
–ден кем болуы керек, ал егер q0 болса, 2/(3Н0) болуы
керек. Осы теориядан жұлдыз эволюциясының радиоактивтілігін есептеген кезде де,
Əлемнің жасы 7*109-дан 10*109 жыл аралығында болады.
Бізге белгілі Əлемнің ыстық кезіндегі реликті 2,7-градустық микротолқынды фон
болып табылады. Біздегі бар мəліметтер əзірге сəулеленудің изотропты жəне оның спектрі
абсолют қара дененің планк спектрі екендігін растайды. Қазіргі кездегі сəулеленудің
температурасын біле отырып, біз Əлемнің пайда болған сəтінен бастап оның жылулық
эволюциясын бақылап, өте тығыз жанып тұрған шардан күрделі ядролардың қалай пайда
болғанын есептей аламыз. Есептеуден кейін нуклондардың тура 27 %-ы Не4 ядросында
бірігуі керек деген тұжырымды аламыз. Кейбір бақылаулар бұл тұжырымды растайды, ал
кейбіреулері жоққа шығарады. Əлемнің бастапқы эволюциясының тағы бір іздері біз
бақылайтын космологиялық морфологиядан байқауға болады: жұлдыздар галактикаға
айналады, галактикалар-галактикалар шоғырына айналады, ал шоғырлар біртекті газ
құрайды.
Бұл құрылымның қалай пайда болғаны қазіргі заманғы теориялық болжаммен
толығымын баяндалмаған, бірақ сəулелену фоны маңызды рөл атқарғаны анық.
Пайдаланғанəдебиеттер:
1. Вейнберг С. Гравитация и космология. Принципы и приложения общей теории
относительности. Учебное пособие. – «Мир» Москва – 1975. 501 с.
2. Mukhanov V. Physical Foundations of Cosmology. Cambridge university press – 2015.
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ƏЛЕМНІҢ АЙНАЛУ МƏСЕЛЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
Жалмағамбет А. Р.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекшісі: Қайратқызы Д.
Жұмыстың мақсаты: Əлемнің айналу мəселесін қазіргі жағдайын бағалау.
Əлемнің маңызды сипаттамаларының бірі оның айналуы. Шын мəнінде, көптеген
астрономиялық объектілерден (планеталар, жұлдыздар жəне галактикалар) айырмашылығы
жоқ, ғаламның тұтастай алғанда айналмалы емес болып саналады. Дегенмен, ғаламның
айналдыру мүмкіндігі бола алмайды. Іс жүзінде айналмалы Əлемге сəйкес келетін жалпы
салыстырмалық теориясының шешімдері табылды, бұл ғаламдық ротацияның физикалық
түрде рұқсат етілгенін көрсетеді. Əлемдік айналуды шектеу үшін көптеген басқа тəсілдер
бар. Ғаламдық айналу галактикалардың толық айналуына əкелетін идеяның негізінде
ғаламдық ротация шектеулі болуы мүмкін. Бұдан басқа, гирактикалық галактикалар мен
кластерлер сияқты галактикалар мен кластерлердің бұрыштық импирикалық байланыстары
ғаламдық ротациямен түсіндіріледі. Ғаламдық айналымнан туындаған үдету біздің ғаламды
үдете кеңейтудің бөліктерін түсіндіру үшін пайдаланылуы мүмкін, сондықтан жаһандық
айналу аса жаңа Ia жұлдыздардың деректерімен зерттелуі мүмкін. Əлемнің айналу
жылдамдығы шектеуі. Орташа СМБ біртектілігі мен изотропиясын сақтайтын үлгіні жасау
үшін, олар Ғаламды ротациялауды Робертсон-Уолкер шеңберіндегі космологиялық тұрақты
ретінде зерттейді.
Дегенмен, жаһанның даму барысында бұл қағидаға қайшы келетін жəне Əлемнің
анизотропиясын көрсететін фактілер жоғары дəлдіктегі астрономиялық бақылауларда
анықталды. Бұдан басқа, айналмалы Əлемді сипаттайтын жалпы салыстырмалы
теңдеулердің шешімдері анықталынды. Сондықтан оның айналу мүмкіндігін елемеу керек.
Əлемнің айналуының алғашқы тəжірибелік дəлелі Фридман арқылы анықталған. Бұл
мақалада 94 радиохабар көзінің үлгілерін ескере отырып, жоғары жарқыраудың классикалық
қосарлы радио көздерінің орналасу бұрышы мен поляризациясын зерттеу нəтижелерін
талқылайды. Əлбетте, Əлемнің анизотропты екенін айғақтайтын дəлелі бар, ол радио
көздерінің поляризациясы мен жарықтылығын бөлу позицияларының бұрыштарына
ауысады. Бəлкім, бұл шамамен 1013 рад  с 1 бұрыштық жылдамдықпен Əлемнің айналуы
негізінде түсіндіріледі. Осындай айналудың түбегейлі космологиялық салдары болады,
себебі ол космологиялық принципті бұзады жəне кең ауқымды изотропияның кеңінен
таралуын тудырады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.Harrison E. Cosmology // the Science of the Universe(2000).P. 270-299
2. Hawking S. On the Rotations of the Universe(1969). P. 129-141.
3. Longo M.J. Detection of a Dipole in the Handedness of Spiral Galaxies with
Redshift(2011). P. 224-229
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ДИНАМИКА ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРЕ БЕЛЫХ КАРЛИКОВ
Кенжебекова А.И.
Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель – Коданова С.К.
Чтобы исследовать динамику пылевых частиц находящихся в звездных атмосферах
необходимо установить основные параметры среды: температуру, давление, химический
состав и плотность. Для описания вещества белых карликов построены различные
теоретические модели атмосферы. Например, в модели построенной для звезды G2938
[1]при эффективной температуре пределе от 2500 до 60 000 К, давление 4 <logP (дин см-2) <
19. Полное давление атмосферы включает давления газа и давления излучения. Давление
зависит от степени ионизации и эффективной температуры. Плотность атмосферы
рассматривается в пределах 10-2-10-5 г/см3. Сильная гравитация приводит к высокой
плотности нейтральных атомов водорода, порядка 1018 см-3 [2].
Вычислен состав плазмы атмосферы белого карлика по уравнению Саха и получен
потенциал заряженной пылевой частицы. Рассчитанное значение степени ионизации для
водорода в атмосфере белых карликов очень низкая при температурах ниже 20 000 К,
поэтому плазма в такой атмосфере считается слабоионизованной.
Распределение электрического потенциала вокруг пылевой частицы радиусом ad ,
зарядом Z d e имеет вид:

d ( r ) 

Zd e
e( r ad )/ D
ad
r(1  )
D

(1)

где r- расстояние до центра частицы,  D - длина экранирования плазмы. Потенциал (1)
удовлетворяет уравнению Пуассона    4 e  n e ( r )  n i ( r )  с граничными условиями:
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d
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r  ad
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Микропотенциал взаимодействия заряженных частиц и нейтрального атома водорода с
центрально-симметричным распределением электронной плотности имеет вид:
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Используя соотношение между экранированным потенциалом и диэлектрической
функцией
d
  d 
,
(3)

 1  nn 
nn
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получим потенциал пылевой частицы в слабоионизованной среде с высокой плотностью
газа.
Использованная литература:
1. P. Chayer, G. Fontaine, F. Wesemael, Radiative Levitation in Hot White Dwarfs:
Equilibrium Theory, Astrophysical Journal Supplement 99, 189 (1995)
2. R.D.Rohrman. Hydrogen-model atmosphers for white dwarf stars. 2001 RASMNRAS
323, 699-712
3. Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Серия А. Т.I-2. Под редакцией ак. В.Е.
Фортова. М., Янус-К. 2006
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СЛАБОЕ ЛИНЗИРОВАНИЕ В НЕСТАЦИОНАРНОМ ПОЛЕ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ
Курманов Е.Б.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Одной из актуальных проблем современной космологии, а также и физики частиц,
является понимание физических свойств темной материя. Их, например, можно понять
путем астрономических наблюдений. Они показывают, что темная материя в основном
концентрируется вокруг крупномасштабных космических объектов типа галактик и их
кластеров. Основные проявления темной материи – необычно большие отношения масса –
светимость в группах и скоплениях галактик, плоские кривые вращения на периферии
дисковых галактик и избыточное гравитационное линзирование объектов заднего фона на
скоплениях галактик [1].
Существует несколько способов измерения гравитационного поля в скоплениях
галактик, один из которых — гравитационное линзирование.
Распределение темной материи наблюдают по сильному и слабому гравитационному
линзированию – появлению множественных изображений галактик и искажению их формы.
Одной из первых книг, в которой дается изложение физики гравитационных линз,
явлется монография [2].
В данной работе дается краткий обзор состояния проблемы темной
материи.Обсуждаются проблемы, связанные с динамическими свойствами темной материи, а
также комплекс проблем, связанных с взаимодействием темной и обычной материи. Кроме
того в ней рассматриваются различные способы прямого и косвенного детектирования
темной материи.
Слабое линзирование является одним из важнейших методов изучения неоднородности
распределения вещества на различных масштабах.При слабом гравитационном
линзировании искажается форма и видимое положение удаленных объектов [3].
По слабому линзированию можно с определенной степенью достоверности оценить
форму удаленных источников, линзируемых скоплением галактик, и получить
пространственное распределение массы линзы. Более того, многие современные семейства
массовых моделей используются в современных приложениях сильного гравитационного
линзирования. Например, в работе [4] автор рассматривает широкий спектр наиболее
известных моделей для двух аспектов - стратегии построения моделей, подходящих для
конкретной проблемы линзирования; и дает краткое изложение технических результатов для
канонического набора моделей. Важно подчеркнуть, что все модели, рассмотренные здесь,
включены в общедоступное программное обеспечение для объективирования под названием
«gravlens».
Использованная литература:
1. Byrd Gene G., Chernin Arthur D., Valtonen Mauri Cosmology: Foundations and Frontiers .
– 2007. – P. 488. – ISBN 978-5-484-010229-5
2. Блиох П.В., Минаков А.А. Гравитационные линзы // Киев: Наука. – 1989. – С. 41
3. Chechin L.M. Dark matter halo as the dispersional gravitational lens. // Modern Physics
Letters A, 2014, V 29, No 37 (IF – 1.39)
4. Charles R. KeetonA, Catalog of Mass Models for Gravitational Lensing // arXiv:astroph/0102341
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ
СИГНАЛОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ
Кумаргазина М.Б., Кенжеғараева А.Д.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби
Научный руководитель: к. ф.-м. н., старший преподаватель АлимгазиноваН.Ш.
В последние десятилетия наряду с традиционными методами исследования временных
рядов используются различные методы нелинейной физики. Большое количество
исследований посвящено оценке нелинейных характеристик и свойств различных систем,
которые определяют характер процессов и выявляют особенности эволюции. Нами были
отобраны и адаптированы для исследования космофизических и атмосферных процессов
такие методы анализа хаотически сигналов, как метод Паккарда-Такенса, метод
рекуррентных диаграмм, информационно-энтропийный анализ. Были написаны и
протестированы соотвествующие компьютерные программы.
Исследования проводились на базе данных по изменению во времени чисел Вольфа,
потоков КЛ, индексов геомагнитной активности Dst и AE.Каждый временной ряд был
разделен на сигналы, соответствующие определенным периодам солнечной активности.
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Рис. 1. Среднемесячные данные чисел Вольфа в период с 1957 по 2017 годы: временной
ряд (а); рекуррентная диаграмма (б)
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Анализируя топологию реккуррентной диаграммы для временного ряда чисел Вольфа
мы можем увидеть характеристики «осциллирующий системы». По диаграмме можно
выделить периоды времени, демонстрирующие ≈11-летную периодичность процесса.
Текстура диаграммы показывает наличие белых зон, что говорит о нерегулярности процесса.
В то же время мы наблюдаем некоторые скопления отдельных точек параллельно и
перпендикулярно основной диагональной линии. Отдельные точки характеризуют
подверженность ряда сильным флуктуациям, а их скопление и образование групп
параллельно основной диагонали говорит о том, что рассматриваемая траектория повторяет
саму себя, проходя по одной и той же области фазового пространства в различные отрезки
времени. Характер диагональной линии определяет эволюцию процесса. Т.е. рисунок
демонстрирует хорошо известные относительно динамики СА факты, что подтверждает
применимость данного метода к анализу исследуемых рядов.
Использованная литература:
1. Киселев В. Б. Рекуррентный анализ – теория и практика // Научно-технический
вестник СПбГУ ИТМО, 2006. –Вып. 29. – С. 118-127.
2. Алимгазинова Н.Ш., Наурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Икрамова С.Б.,
Кумаргазина М.Б., Кенжеғараева А.Д. Применение метода рекурентных диаграмм к анализу
сигналов рентгеновского излучения солнца // Вестник КазНУ, №4 (63) – С. 30-36
3. http://www.sidc.be/silso
4. http://www.nmdb.eu/
5. http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstae/index.html
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АСАМАССИВТІ ҚАРА ҚҰРДЫМЫ БАР ОРТАЛЫҚ ЖҰЛДЫЗДЫҚ
КЛАСТЕРЛЕРДІҢ ЖҰЛДЫЗДЫҚ ДИНАМИКАСЫ
1,2

Қаламбай М.Т., 1,2 Өтебай А.Б., 1 Орашева И.С.
1

2

Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
В. Г. Фесенков атындағы Астрофизикалық Институт, Алматы
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Жасалған жұмыстың зерттелу объектісі ретінде ядролары белсенді галактикалар (ЯБГ)
болып табылады. ЯБГ үш құраушыдан тұрады: аса массивті қара құрдым, газды аккрециялық
диск жəне жұлдыздық жүйе. Осы жұмыстың [1] жұмыстан ерекшелігі жұлдыздық жүйенің
өздік айналысы бар болғандағы динамикалық эволюциясы қарастырылған.
[2] жұмыста көрсетілгендей айналыс бар болғанда жұлдыздық жүйенің динамикалық
эволюциясы жоғары массадан төмен массаға бұрыштық моменттің берілу арқылы үдетеді.
Сонымен қоса осы үдету жылдамдығы бастапқы массаға айтарлықтай тəуелді болады,
өйткені динамикалық үйкеліс массаның ажыратуына алып келеді де, эволюцияның үдеуін
себептейді, біріктірілген эффект бейсызық жəне мультипликативті болып табылады.

Сурет 1. Əр түрлі ω0 бұрыштық жылдамдықпен айналған N=16К бөлшегі бар, жұлдыздық
жүйе үшін салынған аккрецияланған бөлшектердің аса массалы қара құрдымға құлау
орбитасының еңкеюі көрсетілген. Графикте айналмалы жұлдыздық жүйе мен аса массивті
қара құрдымның өзара байланысына газды аккрециялы дисктің əсері бар болған кезі
келтірілген.
Жасалынып отырған жұмыстың негізгі зерттеу тəсілі жұлдыздардың динамикасын
сандық есептеу болып табылады жəне ол үшін əртүрлі параметрлерге ие физикалық
жүйелерге қолданылатын direct N-body Simulations əдісін қолданамыз. Ұсынылған
жұмыстың сандық моделдеуі NVIDIA TESLA K20 есептегіш карталары бар серверде
жүргізілді.
Жүргізіліп жатқан жұмыстың нəтижелерін галактикалар орталықтарындағы
жұлдыздардың динамикасын зерттеуге қолдануға болады.
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Əлемдегі жұлдыздардың басым бөлігі тығыз молекулярлы бұлттардан түзіледі жəне
гравитациялық байланысы сақталған жұлдыздық шоғырлар ретінде пайда болады. Бұндай
шоғырлар көбіне галактикалық дисктерде, сонымен қатар Құс Жолы галактикасының
жазықтығында орналасады [1].
Құс Жолы галактикасы өз дискісіндегі гравитациялық байланысқан жұлдызды
жүйелерге толысу күшімен əсер етеді, соның салдарынан ішкі жүйе өз бөлшектерін жоғалта
бастайды. Бөлшектер жүйемен гравитациялы байланыс аумағынан шығып кеткенімен,
бастапқы жүйеге ілеспелі созылып жататын толысу құйрықтарында қала береді. Жұлдызды
шоғырлардың толысу құйрықтары жайлы ақпарат өте мағызды болып табылады. Толысу
құйрақтарындағы жұлдыздарды зерттей отыра біз галактиканың ішкі жүйеге əсері жəне
шоғырдың кинематикалық эволюциясы жайлы маңызды мағлұматтар аламыз [2].
Ұсынылып отырған жұмыста біз ашық жұлдызды шоғырларды сандық моделдеп,
толысу құйрықтарындағы жұлдыздарды анықтау əдісін жасадық.
А
В

Сурет 1. Жұлдызды шоғыр сандық моделінің галактикалық бойлық пен ендік үшін
салынған (А) жəне Y пен Z осьтері үшін тəуелділік (В) графиктері
1 (В)-суреттен жұлдыздық шоғыр (ортаңғы бөлігі) мен оның ілеспелі созылып
жататын толысу құйрықтарын (екі жағынан созылып жатқан бөлігі) анық көруге болады.
Галактиканың
жазықтығында
жататын
жұлдызды
шоғырдың
толысу
құйрықтарындағы бөлшектерді анықтау əдісін шынайы бақылауларға, оның ішінде GAIA
ғарыштық телескопымен түсірілген Күн маңындағы ашық жұлдызды кластердің толысу
құйрығындағы жұлдыздарды анықтауға қолдану жоспарлануда.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
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Құттыбай Н.Б., Шаймерденова М.Е., Нұрғалиев М.К., Тукымбеков Д.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби
Научный руководитель: PhD, доцент Саймбетов А.К.
В последнее время солнечные панели все чаще используются для преобразования
солнечной энергии [1]. Чтобы увеличить преобразование солнечной энергии в
электрическую, солнечные панели должны быть расположены перпендикулярно к солнцу.
Таким образом, отслеживание местоположения солнца и расположение солнечной панели
осуществляется с помощью систем слежения за солнцем [2]. В таких системах точная
ориентация к солнцу во многом зависит от автоматизированного блока управления.
Целью настоящей работы является сконструировать эффективный блок управления для
двухосных систем слежения за солнцем. Большинство солнечных трекеров включает в себя
фоточувствительный датчик для того, чтобы перенаправить систему к солнечному потоку.
Это не всегда является эффективным в применении, так как в неустойчивых погодных
условиях система может отклониться от положений. В предложенной системе слежения за
солнцем такие фоточувствительные датчики не применяются, для определения положения
солнца контроллер обращается к внешнему накопителю, где сохранены всесезонные
координаты положения солнца. Оно и является преимуществом данной системы.

Рис. 1. Блок управления двухосной системы слежения за солнцем
На рисунке 1 была представлена структурная блок схема управления двухосного
солнечного трекера. В целом управляющий электрический блок питается через аккумулятор,
где хранятся электрический заряд, вырабатываемый фотоэлектрическим панелем (ФЭ
модуль). Программируемым логическим контроллером (ПЛК) является микроконтроллер
Atmega 8, питание к нему передается через блок понижающего напряжения на основе
стабилизирующего элемента LM317,
электрические данные, выдаваемые солнечным
панелем рассчитываются и передаются к контроллеру через цифровой датчик INA219,
текущее время работы солнечного трекера берется из датчика часов реального времени
DS1307, соответственно координаты положения солнца данного периода хранятся во
внешней SD карте, имеются два драйвера шагового двигателя А4988, к ним же
подключаются шаговые двигатели. Таким образом, был разработан электронный блок
управления для систем слежения за Солнцем.
Использованная литература:
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2. Fathabadi H. Novel online sensorless dual-axis sun tracker //IEEE/ASME Transactions
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ТРЕКЕРА
Құттыбай Н.Б.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби
Научный руководитель: PhD, доцент Саймбетов А.К.
На сегодняшний день существуют множество автоматизированных двухосных
солнечных трекеров работающих на основе различных алгоритмов [1]. Управление
фотоэлектрическими (PV) установками все больше ориентируется к автоматизации, а так же
удаленному мониторингу системы. Новые технологии и системы беспроводной связи
способствуют достижению этой цели. Таким образом, телекоммуникационные механизмы
являются неотъемлемой частью любой сложной автоматизированной системы [2].
Предлагаемая беспроводная автоматизированная система слежения за Солнцем
позволяет получать данные о состояние трекера в режиме реального времени, что намного
упрощяет мониторинг, обслуживание и эксплуатацию системы.Для дистанционного
мониторинга энергетических характеристик солнечной батареи в систему была добавлена
беспроводная передача данных на основе модулей LoRa AS32 TTL. Интерфейс данной
системы был разработан в графической среде разработки LabView (рисунок 1).

Рис. 1. Интерфейс системы слежения за Солнцем
Трансивер LoRa AS32 TTL передаёт сигналы с выходной мощностью 100 мВт. Данная
технология LoRa работает на частоте 433 МГц. Беспроводной модуль использует линейное
расширение спектра для увеличения зоны покрытия. Благодаря модуляции LoRa можно
принимать пакеты, даже если мощность сигнала ниже уровня шума на 19 дБм. Этот модуль
имеет зону покрытия около 3 км на открытом пространстве. Отправленные данные
принимаются вторым беспроводным модулем LoRa AS32 TTL, который установлен на
диспетчерской части системы. Приемник подключен к компьютер через последовательный
порт USB. Диспетчерская программа LabView позволяет нам отслеживать показания
напряжения, тока и мощности солнечного трекера и заряд аккумулятора в режиме реального
времени.
Использованная лиетратура:
1. Khan M. T. A. et al. Design and construction of an automatic solar tracking system
//International Conference on Electrical & Computer Engineering (ICECE 2010). – IEEE, 2010. –
pp. 326-329.
2. Visconti P. et al. Wireless energy monitoring system of photovoltaic plants with smart antitheft solution integrated with control unit of household electrical consumption //International
Journal on Smart Sensing & Intelligent Systems. – 2016. – vol. 9. – no. 2.
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В работе представлен результат сравнительного анализа двух методов определения
среднегодового числа грозовых дней: визуально-слуховых наблюдений и инструментальных
измерений. Материалом для исследований послужили данные о количестве разрядов молний,
полученные наземной многопунктовой системой грозопеленгации - WWLLN (Worldwide
Lightning Location Network) [1], которая использует метод определения расстояния до
грозового разряда по разности времени прихода сигнала на разнесенные антенны (TOGATime of group arrival) или разностно-дальномерный метод).
С помощью разработанного в Институте космической техники и технологии (ИКТТ)
программно-математического обеспечения для исследования литосферно-атмосферных
связей [2] из базы данных на сервере ИКТТ произведена выборка молний для территории
Казахстана за 9 лет с 2010 по 2018 год. Проведен подсчет и анализ среднегодового числа
грозовых дней для этой территории. Анализ показал, что метод визуально-слуховых
наблюдений занижает результаты по сравнению с инструментальными наблюдениями,
особенно для метеостанций в горных районах. Проведены количественные сравнительные
оценки работы 2-х методов. Для этих целей были произведены подсчеты грозовых дней в
году двумя методами для различных метеостанций РК и различных временных периодов.
Впервые построена карта среднегодового числа грозовых дней для территории
Казахстана по данным инструментальных измерений сети грозопеленгации (Рисунок 1).

Рис. 1. Карта изолиний среднегодового числа дней с грозой для территории Республики
Казахстан по данным инструментальных измерений сети WWLLN
Использованная литература:
1. Dowden R.L., Brundell J.B., Rodger C.J. VLF lightning location by time of group arrival
(TOGA) at multiple sites // J.of Atm. and Solar-Terrestrial Physics, V.64, N7, 2002, p.817-8301.
2. А.С.Инчин, А.Ю.Лозбин, Ю.Р.Шпади, Л.И.Майлибаева, М.Ю.Шпади, Г.М.Аязбаев,
Р.Ж.Быкаев. О проекте разработки программно-математического обеспечения для
исследования атмосферно-литосферных связей по данным региональной и глобальных сетей
грозопеленгации. Вестник АУЭС, №4 (7), 2018, с.39-46
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MWC 342 ЖАС ЖҰЛДЫЗЫН ЗЕРТТЕУ
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Жас жұлдыздарды зерттеу астрофизикада басты бағыттардың бірі болып табылады.
Бұл, ең алдымен, алынған зерттеулер жұлдыздың өзі туралы, жұлдыздар мен планеталардың
эволюциясы, қалыптасу процесі туралы білуге мүмкіндік беретініне байланысты. Мұндай
зерттеулер түрлі елдердің астрономдарымен жүргізілген, дегенмен кейбір мəселелер, атап
айтқанда, тұрақсыз жас жұлдыздардың физикалық сипаттамалары жəне олардың
эволюцияларының белгілі бір бөліктері əлі де түсініксіз болып қалуда [1] .
Жұмыстың мақсаты MWC 342 жас жұлдыздың спектріндегі энергияның таралуын
бақылау жəне моделдеуге сүйене отырып физикалық жəне геометриялық сипаттамаларын
анықтау.
MWC 342 жас жұлдызының табиғаты туралы əртүрлі гипотезалар айтылды [2].
Жұлдызды бақылау 1986-2017 жылдар арасында оптикалық диапазонда 1 метрлік
телескоппен Тянь-Шань астрономиялық обсерваториясында жүргізілді (Алматы қ.,
Қазақстан). Жұлдызды бақылау кезінде алынған фотометриялық жəне спектрлік талдаулар
арқылы, жұлдыздың физикалық қасиеттері туралы жаңа мəліметтер алуға болады. MWC 342
жұлдызының арасындағы UBVRIJHK-фотометрлік бақылау нəтижелерінің орташа мəні 1кестеде жəне жұлдыздың спектріндегі энергияның таралуы 1-суретте келтірілген.
1-кесте. MWC 342 жас жұлдызының фотометриялық мəліметтері
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Сурет 1. MWC 342 жұлдызы спектріндегі энергияның таралуы
Объектің кезеңдік құраушысы бар фотометрлік айнымалылығы табылды. Газ-тозаңды
қабықшамен қоршалған ыстық жұлдыздар моделі аясында жұлдыздар мен қабықшалардың
параметрлерін бағалау, сонымен қатар жұлдызаралық жұтылу анықталды.
Сандық
критерийлерді қолдану арқылы MWC 342 жас жұлдызын Ae/Be Хербиг жұлдыздарына
жататындығы туралы қорытынды жасалды.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Kuratov K.S., Zakhozhay
O.V., Miroshnichenko
A.S., Zakhozhay
V.A. //
IRAS22150+6190: A POORLY STUDIED YOUNG STAR. Odessa Astron. Publ. 2015, V. 28/1. P.
36.
2. Бергнер Ю.К., Мирошниченко А.С., Судник И.С., Юдин Р.В., Ютанов Н.Ю.,
Кривцов А.А., Соколов А.Н., Куратов К.С., Муканов Д.Б.//MWC 342 –
молодаязвездаАстрофизика. – 1990. – Т.32. – стр.203-220.
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МНОГОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ АНИЗОТРОПНОГО ФРАКТАЛА
ДЛЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Мейрамбекұлы Н., Орынбасар С.О.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD, Темирбаев А.А.
Фрактальная антенна - это антенна, основанная на фрактальной геометрии, имеющий
свойство самоподобие. Со времени открытия фрактальной антенны прогресс доказал, что
геометрия фрактала помогает уменьшить размер антенны и придает ей многодиапазонные
свойства [1–2].
В данной работе мы предлагаем использовать в малых космических аппаратах (МКА)
антенны анизотропного фрактала (АФ). Данная фрактальная геометрия была впервые
предложена профессором Жанабаевым З.Ж. [3].
В симуляции как материал излучающей части антенны был выбран медь (ε=1,0),
диаметр проволоки d=2,8 мм. В данной работе мы сравнили антенны АФ-геометрии с
традиционной вертикальной антенной монополь для 430 МГц. Ее длина составляет 172 мм.
АФ формируется анизотропной структурой, с увеличением количество итерации П образные
части фрактала появляются только в одном направлении, при этом боковые отрезки не
меняют свою форму. В данном фрактале самоподобие наблюдается с участием 5 отрезков, то
есть N(δ) = 5, также коэффициент масштаба δ=3.

а

б

Рис. 1. Резонансные частоты АФ антенн в сравнении с традиционной монополь
антенной (А_0), а – для АФ антенны первой итерации (AF_1), б – для АФ антенны второй
итерации (AF_2)
По частотным и энергетическим характеристикам антенн на основе АФ-геометрии
соответствуют нескольким диапазонам частот работы МКА. Первый из них, используемый
для передачи низкоскоростной информации в космических технологиях – 430-440 МГц.
Использованная литература:
1. E. L. Barreto and L. M. Mendonc¸a, “A new triple band microstrip fractal antenna for
C-band and S-band applications,” Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic
Applications, vol. 15, no. 3, pp. 210–224, 2016.
2. T. Benyetho, J. Zbitou, L. El Abdellaoui, H. Bennis, A. Tribak, and M. Latrach, “A
novel design of elliptic fractal multiband planar antenna for wireless applications,” in Proceedings
of the 1st URSI Atlantic Radio Science Conference, Gran Canaria, Spain, May 2015.
3. Жанабаев З.Ж. Фрактальная модель турбулентности в струе // Известия СО АН
СССР, серия техн.-наук. 1988. Вып.4. № 15. С.57-60.
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ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА В НЕЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯГОТЕНИЯ
Момынов С.Б.1,2, Бекмухамедов И.Б.1, Курмангалиев Д.М.1, Жаманбай Қ.Е.1
1

КазНУ им.аль-Фараби, г. Алматы
КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, г.Алматы
Научный руководитель – Беков А.А.1,2, д.ф.-м.н., профессор
2

В настоящее время интенсивно развиваются задачи небесной механики и динамики
космического полета по исследованию движения в нецентральном поле тяготения для
высокоточного определения орбит искусственных космических объектов. Изучение
движения искусственных спутников Земли представляет интерес не только для специалистов
по астродинамике, занимающихся прогнозированием движения ИСЗ и проектированием их
орбит. Проблема эта ныне интересует широкий круг ученых, и прежде всего астрономов,
геофизиков и геодезистов. Определение постоянных гравитационного поля Земли и
параметров земной атмосферы, изучение лунно-солнечных приливов и движения полюса —
вот неполный перечень задач, которые уже сейчас успешно решаются с помощью
наблюдений ИСЗ.
Для исследования движения искусственных спутников Земли используются все
методы небесной механики: численные, аналитические и качественные. Как известно, на
движение искусственных спутников Земли оказывает влияние целый ряд возмущающих
факторов. Важнейшими из них являются несферичность Земли, сопротивление атмосферы,
притяжение Луны и Солнца и световое давление. Однако наибольшие возмущения в
движении близких спутников связаны с одним фактором, а именно со второй зональной
гармоникой потенциала притяжения Земли. Она вызывает возмущения, которые в сотни и
тысячи раз превосходят неравенства от других возмущающих сил. Поэтому, как и в теории
Луны, здесь следует выделить главную проблему. Эта проблема заключается в
интегрировании дифференциальных уравнений движения, правые части которых
составлены с учетом лишь первых двух гармоник геопотенциала. Решение главной
проблемы составляет первый этап построения аналитической теории движения ИСЗ.
Второй этап состоит в определении остальных, уже менее значительных возмущений.
В работе исследуется движение искусственного спутника в нецентральном поле
тяготения Земли. При этом учитывается влияние на движение искусственных спутников
Земли таких факторов, как несферичность Земли, сопротивление атмосферы, притяжение
Луны и Солнца и световое давление. Дифференциальные уравнения промежуточного
движения на основе обобщенной задачи двух неподвижных центров сведены к квадратурам
и рассмотрена в общих чертах качественная картина движения. Рассматриваются
необходимые формулы, описывающие промежуточную орбиту, представлены дифференциальные уравнения для элементов промежуточного движения. Представлены
дифференциальные уравнения для возмущенных элементов промежуточной орбиты,
аналогичные уравнениям Лагранжа, и уравнения, подобные уравнениям Ньютона.
Рассмотрено влияние возмущений от несферичности геопотенциала, сопротивления
атмосферы, светового давления на движение ИСЗ.
Использованная литература:
1. Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. М.:Наука. 1975.800с.
2. Дубошин Г.Н. Небесная механика. Аналитические и качественные методы.
М.:Наука.1964.- 560 с.
3. Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников Земли. М.:Наука. 1977. –
360с.
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ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА В ФОТОГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ
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КазНУ им.аль-Фараби, г. Алматы
КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, г.Алматы
Научный руководитель – Беков А.А., д.ф.-м.н., профессор
2

В настоящее время исследования околоземного космического пространства и планет
стали реальностью и наряду с решениями различных инженерных задач требуется
разработка различных вопросов динамики космического полета. Математическое сравнение
сил ньютоновского тяготения и светового отталкивания было проведено П.Н. Лебедевым в
1891 г., т.е. еще до осуществления знаменитого опыта, позволившего экспериментально
подтвердить существование светового давления. В этом теоретическом сравнении состоит
немалая заслуга ученого, нисколько не уступающая по своему значению заслуге экспериментального подтверждения упомянутого эффекта. Обе силы, ньютоновское тяготение и
лебедевское световое отталкивание (репульсия), обладают рядом очевидных общих свойств.
Действительно, обе силы по величине обратно пропорциональны квадрату расстояния от
излучающего и гравитирующего тела и обе действуют по одной прямой, в результате чего
роль светового отталкивания сводится к уменьшению (редукции) силы тяготения, т.е. как бы
к уменьшению ’’тяжелой” массы излучающего тела. Гипотеза, касающаяся убывания
отталкивающей силы солнечных лучей пропорционально
, принадлежит астроному Ф.
Бесселю (1836 г.) и была развита им применительно к теории форм кометных хвостов. Эти
соображения и позволили П.Н. Лебедеву описать действие обеих сил единой формулой,
получившей впоследствии название закона Ньютона - Лебедева.
Исследуется космический полет с солнечным парусом. Рассмотрены динамические
свойства светового давления для использования солнечных парусов для космической
навигации. Показано, что сила тяги и ускорение тел под действием давления солнечных
лучей определяется парусностью космического аппарата.
Представлен закон Ньютона-Лебедева, описывающий действие ньютоновского
тяготения и лебедевского светового отталкивания единой формулой. Для центрального
фотогравитационного поля Солнца, в котором движется некоторое сферическое тело или
частица,
закон Ньютона - Лебедева может быть записан в форме, повторяющей
традиционную форму записи закона Ньютона для редуцированной, как бы уменьшенной
световым отталкиванием, массы Солнца.
Показано, что в центральном фотогравитационном поле остаются справедливыми все
формулы кеплеровой задачи двух тел при условии, что вместо параметра гравитационного
поля подставлен меньший параметр фотогравитационного поля. Закон Ньютона — Лебедева
расширяет класс возможных движений в кеплеровой задаче двух тел, в фотогравитационном
поле возможны движения полюбым коническим сечениям. Основные элементы динамики
движений этих естественных небесных тел в фотогравитационном поле Солнца справедливы
и в прикладной задаче о полете космического аппарата с солнечным парусом,
ориентированным так, чтобы результирующая фотогравитационная сила оставалась
центральной.
Использованная литература:
1. Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. М.:Наука. 1975.800с.
2.
3.
4.

Дубошин Г.Н. Небесная механика. Аналитические и качественные методы.
М.:Наука.1964.- 560 с.
Поляхова Е.Н. Космический полет с солнечным парусом. М.:Наука. 1986. – 304с.
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Научный руководитель: д.ф.-м., профессор Беков А.А.1,2
Зарубежный научный руководитель: д.ф.-м. Малков Е.А.3
Потенциал Хенона-Хейлеса, несомненно, является одним из самых простых,
классических и характерных примеров открытых гамильтоновых систем с двумя степенями
свободы [1]. Потенциал системы Хенона-Хейлеса определяется формулой:
1
2
(1)
U  x, y   ( x 2  y 2  2 x 2 y  y 3 )
2
3
В уравнении (1) видно, что потенциал фактически состоит из двух гармонических
1
осцилляторов, которые были связаны возмущающими членами x 2 y  y 3 .
3
Основными уравнениями движения для пробной частицы с единичной массой (m 1)
являются:
U

x
  x  2 xy
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2
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Следовательно, гамильтониан системы (1) имеет вид:
1
1
1
(3)
H   x 2  y 2    x 2  y 2   x 2 y  y 3  h
2
2
3
где x и y - импульсы на единицу массы, x и y – координаты системы; h  0 - численное
значение гамильтониана, которое сохраняется.

Рис. 1. Зависимость функции y от
времени

Рис. 2. Эволюционные траектории
функций x, y, Py

В данной работе система уравнений (2) решалась численно и приведены зависимость
функции y от времени и эволюционные траектории фазовых переменных.
Использованная литература:
1. Лихтенберг А., Либерман М. Регулярная и стохастическая динамика. М:Мир,
1985- 529с.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗВЕЗДЫ IRAS 07080+0605
Нодяров А.С., Хохлов А.А.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD Ибраимов М.К.
В данной работе представлены спектральные исследования звезды IRAS 07080+0605.
Данный объект исследования является звездой блеск, которой составляет V~12.8m,
расположенной в северном полушарии. Данная звезда была классифицирована в работе [1],
как объект типа FS CMa.
В результате исследования было получено 26 наблюдений с высоким разрешением
R=18,000-65,000 в период с 2004 по 2018 годы. Спектроскопические наблюдения звезды
IRAS 07080+0605 с высоким разрешением были получены на 2.7 метровом телескопе
McDonald Observatory (Техас, США) и 2.1 метровом телескопе Observatorio Astronómico
Nacional San Pedro Martir (OAN SPM, Baja California, Мексика). Обработка данных спектров
была проведена с помощью пакета программ echelle/slit в IRAF. Были получены спектры с
высоким разрешением на 3.6 метровом телескопе на CFHT с использованием спектр
поляриметра ESPaDoNS в спектроскопическом режиме. Обработка была произведена с
помощью пакетов программ Upena и Libre-ESpRIT [2].
В спектре звезды наблюдаются как запрещенные, так и разрешенные эмиссионные
линии, профили которых имеют сложную структуру (рисунок 1). Линия H α не широкая EW ~
48 Ǻ (по сравнению с другими объектами типа FS CMa.) и сильно переменная по профилю
(рисунок 1). Поскольку трехпиковая структура, которая наблюдается часто, не является
характеристикой ни диска, ни сферы, она может быть связана либо с частыми выбросами
вещества в диск (при этом может появляться дополнительный двухпиковый профиль и в
результате наблюдаться или 3 или 4 пика) либо с присутствием второго диска вокруг
вторичного компонента. В спектре звезды наблюдаются изменения лучевых скоростей линий
поглощения, при этом данные вариации не имеют периодичности.

Рис. 1.Вариация профиля линии Hα в спектре звезды IRAS 07080+0605
Все наблюдаемые признаки подтверждают гипотезу, что звезда IRAS 07080+0605
является двойной системой, объектом типа FS CMa.
Использованная литература:
1. MiroshnichenkoA.S., MansetN., KusakinA.V.et. al. Toward Understanding the B[e]
Phenomenon. II. New Galactic FS CMa Stars //The Astrophysical Journal. – 2007. – Vol. 671, № 1.
– P. 828-841.
2. Donati, J.F., Semel M., Carter B.D. et. al. Spectropolarimetric observations of active stars
//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 1997. – Vol. 291, № 4. – P. 658-682
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РАЗРАБОТКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ LoRaWAN С ПОДДЕРЖКОЙ IoT
Нұрғалиев М.К., Бектұрған Ү.Қ., Құттыбай Н.Б., Тукымбеков Д.Х.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD, доцент Саймбетов А.К.
Беспроводные технологии сегодня широкое применение в самых различных отраслях
промышленности. Наиболее успешное применение беспроводные технологии находят в
сенсорных сетях для мониторинга различных физических явлений. С этой целью
используются различные технологии беспроводной передачи данных стандартов IEEE
802.15.4. Среди них особое место занимает технология ZigBee [1]. Данная технология
отличается большой пропускной способностью канала. Сегодня на рынке беспроводных
модулей все большее внимание уделяется технологии LoRa. Данная технология была
разработана с целью развития IoT для увеличения эффективности существующих систем
мониторинга. Технология LoRa имеет потенциал для использования в различных
направлениях, например в сельском хозяйстве или для наружного наблюдения [2].
Целью настоящей работы является разработка беспроводной сенсорной сети на основе
технологии LoRaWAN с поддержкой IoT. Архитектура беспроводной сенсорной сети,
показанная на рисунке 1, представляет собой распределенную сеть оконечных устройств с
топологией «кластерное дерево».

Рис. 1. Архитектура беспроводной сенсорной сети на основе LoRaWAN с поддержкой
IoT
Оконечное устройство оснащено беспроводным модулем LoRa, работающим на частоте
433 МГц, контроллером для обработки данных, источником питания и датчиком. В режиме
энергосбережения при непериодической отправке данных не чаще 1 пакета данных в 3-4 часа
время работы автономного устройства может быть продлено до нескольких месяцев работы
без дополнительной зарядки аккумулятора. Каждое оконечное устройство подключено к
маршрутизатору. Далее они направляются координатору Sink и диспетчеру через
глобальную сеть Интернет.
Использованная литература:
1 .Culler, D.; Estrin, D.; Srivastava, M. Overview of Sensor Networks. IEEE Comput. 2004,
37, 41–49. [CrossRef]
2. Fan, Chunlei, and Qun Ding. "A novel wireless visual sensor network protocol based on
LoRa modulation." International Journal of Distributed Sensor Networks 14.3 (2018):
1550147718765980.
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Жұлдыздық шоғырлар молекулалық бұлттардың тығыз аймақтарында гравитациялық
коллапс нəтижесінде түзіледі. Массивті жұлдыздардың интенсивті жарығының қысымы,
жұлдыздық желі жəне иондаушы жарығының əсері жұлдызтүзуші газдың жұлдызға айналып
үлгермеген бөлігін шоғыр аймағынан 10 км/с орташа жылдамдығымен үріп жібереді [1,2]. Күн
айналасындағы жұлдызтүзуші аймақтарды бақылаудан өлшенген жұлдыз түзу тиімділігі (ЖТТ),
яғни газдың жұлдызға айналған массалық мөлшері, 30 пайыздан аспайды [3]. Газ үрілу процессі
жүйенің 70 пайызынан астам массасын алып кеткендіктен жұлдыздық шоғырлар динамикалық
тепетеңдік күйін жоғалтып алады. Бұл шоғырлардың қайта вириалды тепе-теңдікке оралу
процессін қарқынды релаксация деп атайды. Бұрынғы есептеулерден жалпы ЖТТ-гі 30%
жетпеген шоғырлар лездік газ үрілуден соң орын алған қарқынды релаксация кезінде бұзылып
тарап кететіні белгілі [4]. Адамс (2000) [5] газға енгізілген шоғырда жұлдыздардың тығыздық
профилі қалдық газдың тығыздық профиліне салыстырғанда тіктеу болса, лездік газ үрілуден соң
шоғырлар ЖТТ-нің азғантай мəндерінде де тірі қала алатынын көрсеткен. Алайда, оның
бастапқы шарттары физикалық тұрғыдан негізделмеген болатын. Гутермут жəне басқалар [6]
күнге жақын орналасқан 8 жұлдызтүзу аймақты зерттей отырып, газға енгізілген шоғырларда
жұлдыздар газға салыстырғанда жүйенің ортасына шоғырланғанын баяндады. Парментьер мен
Пфальцнер [7] мұндай конфигурация жұлдызтүзу тиімділігінің еркін түсу уақытында тұрақты
болуымен түсіндірілетінін хабарлады. Шукиргалиев жəне басқалар [8] Парментьер мен
Пфальцнердің жергілікті тығыздыққа тəуелді клатерленген жұлдызтүзу моделіне сəйкес түзілген
жұлдыздық шоғырлардың лездік газ үрілуден соң эволюциялануын зерттеген. Олар үлгіленген
жұлдыздық шоғырлардың лездік газ үрілуінен аман қалуына қажетті ең аз жалпы ЖЖТ 15
пайызға тең екенін анықталды. Шукиргалиев жəне басқалардың [8] қарастырған шоғырлары
негізінен Галактика потенциалында эволюцияланады. Олардың оқшауланған шоғыр үлгілері
массалары тең, эволюцияланбайтын жұлдыздардан құралған. Ал Галактика потенциалындағы
шоғырлары толық масса спектрі бойынша таралған эволюцияланатын жұлдыздардын құралған.
Бұл жұмыста оқшауланған жұлдыздық шоғырлардың лездік газ үрілуден соң қарқынды
релаксациясы жеке жұлдыздардың эволюциялануын ескере отырып тереңірек зерттелген. N-дене
есебінің компьютерлік симуляция əдісімен N=104 жұлдыздан тұратын жалпы ЖТТ-тері 0.13 пен
0.50 аралығында болған жұлдыздық шоғырлар үлгіленген. Есептеу нəтижелері бойынша
жұлдыздық шоғырлардың бастапқы жұлдыздық массасы мен өлшемінің қарқынды релаксация
кезінде аса үлкен өзгеріске ұшырамауына жалпы ЖТТ-нің 30 пайыздан кем болмауы жеткілкті
екені анықталды.
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА EGAnd
Рева И.В.
КазНУ им.Аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель PhD Хохлов С.А.
В данной работе приведены результаты фотометрических и спектральных наблюдений
в видимом диапазоне спектра.Наблюдения BVR EG And были получены 2009-2018 гг. в
астрофизическом институте им.В.Г.Фесенкова, спектральные наблюдения проводились в
основном с помощью 1-метрового телескопа при наблюдении в обсерватории Ассы-Тургень
и на телескопе АЗТ-8. Для фотометрических наблюдений использовались 3 инструмента в
АФИФ: два 1-метровых телескопа (Тянь-Шань и Ассы-Тургенские обсерватории) и телескоп
АЗТ-8. Звездой сравнения использовалась HD4343 (A9), где величины BVR были взяты из
Kornilovetal. [1]. Стабильность инструментальной системы проверялась с использованием
других стандартных звезд, наблюдавшихся в те же ночи.

Рис. 1. Поведение V-диапазона яркости EGAnd (верхние графики) и звезды сравнения
(нижние графики) записаны 5 и 8 марта 2018 года.
Кривая блеска EGAnd, полученная в течение 2009-2018 гг., соответствует затменному
процессу в этой звездной системе. Вначале 2018 г. быстрые изменения его яркости
наблюдались в диапазонах V и R с амплитудами 0m.15 и 0m.35 соответственно. Данные о
колебаниях яркости EGAnd в диапазоне 0m.02 были опубликованы ранее [3].
Многочисленные исследования объекта показывают, что кривая блеска объекта имеет два
минимума. Существуют разные гипотезы относительно источника вторичного минимума, но
проблема еще не решена. Анализ этих данных показал, что потоки излучения коррелируют с
орбитальной фазой. Наибольшие потоки наблюдаются вблизи вторичных минимумов.
Отсутствие значительных изменений в полосе B указывает на то, что источник переменности
не связан с выбросами горячей звезды. Возможно, что изменения в мощности и скорости
звездного ветра, создающего эмиссионную туманность, вызывают нарушение ее структуры и
перераспределение плотности газа, что в свою очередь приводит к изменению защитных
свойств газовой туманности (наблюдения в 2018 г. проводились вблизи орбитальной фазы
0.5). Также возможно изменение вклада линий выбросов в яркость звезд.
Использованная литература:
1. Kornilov V. G. et al. Transaction of Sternberg Astron //Inst. – 1991. – Т. 63. – С. 400.
2. Sokoloski J. L., Bildsten L., Ho W. C. G. A search for rapid photometric variability in
symbiotic binaries //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2001. – Т. 326. – №. 2.
– С. 553-577.).
3. Kondratyeva I. N. et al. Photometric and Spectral Studies of the Object EG And
//Astrophysics. – 2018. – Т. 61. – №. 3. – С. 310-323.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ТЕРМОСТАТА
Сағынбеков Б.М.
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научные руководители: С.Н.С. Бондарев А.И., к.ф.-м.н. Гревцева Т.Ю.
Мини термостаты представляют определенный интерес для проведения исследований,
в том числе электрических свойств нанокластерных полупроводниковых пленок, при
определенной постоянной температуре. Это обусловлено тем, что измерения при комнатной
температуре не дают полной картины, и даже незначительное изменение температуры
пленки приводит к изменению ее физических свойств.
Целью настоящей работы является разработка и создание мини термостата для
изучения физических свойств кремниевых пленок, в частности, таких, которые используются
в солнечных элементах, фотоэлементах.
В ходе проведения работ был сконструирован и собран мини термостат на основе УПТ
с операционным усилителем. Внешний вид термостата приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид термостата
Для измерения температуры используется полупроводниковый транзистор n-p-n КТ315.
Изменение напряжения на 2-3 mV соответствует изменению температуры на 1С. Точность
поддержания режима работы – 0.1С. Второй операционный усилитель служит для
масштабирования задающего опорного напряжения температуре термостатирования 1С-1
mV . Шкала измерения 200 mV -1300 mV-20С -130С.
Мини термостат, дополненный измерителем вольт-амперных характеристик, позволяет
исследовать зависимость вольт-амперных характеристик различных полупроводниковых
образцов от температуры. Возможно проведение экспериментов при специальном
освещении, а также измерение темновых характеристик. Время непрерывной работы не
ограничено. Мощность потребления- 5-8 Ватт.
Использованная литература:
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2. Современные инженерные системы [Электронный ресурс]: коммерческий интернет
ресурс. / Минск. – Электрон. журн. – Минская обл.:, 2017. – режим доступа к журн.:
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ƏР ТҮРЛІ ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ ӨРІСТЕРДЕГІ ЕКІ АСПАН ДЕНЕСІНІҢ
ТРАЕКТОРИЯСЫН МОДЕЛЬДЕУ
Сапарəлі Ə.Қ.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ,Алматы
Ғылыми жетекшісі:ф-м.ғ.к., аға оқытушы Алимгазинова Н.Ш.
Аспан денелер қозғалысының есебі астрофизикадағы ең маңызды есептердің бірі болып
табылады. Жəне де осы есеп көптеген бағыттарда қолданылады: ғаламшарлар жүйесіндегі
қозғалыстарда, галактика динамикасында, сонымен қоса нейтрондық жұлдыздар мен қара
құрдымның өте күшті гравитациялық өрістеріндегі қозғалыстарында.Осыған байланысты
мен өз зерттеу жұмыстарымды бастадым. Негізгі мақсаты – аспан денелерінің əртүрлі
гравитациялық өрістердегі қозғалыс траекторияларын зерттеу.Зерттуелерде аспан
денелерінің қозғалыстары əлсіз жəне күшті гравитациялық өрістерде модельденген. Əлсіз
гравитациялық өрістердегі қозғалыстар ньютондық потенциал көмегімен есептелді. Ал күшті
гравитациялық өрістердегі қозғалыстар Пачиньский-Виит потенциалының көмегімен
есептелді.
Екі дене есебін қарастыра келе əр түрлі гравитациялық өрістердегі екі аспан денесінің
траекториясын NbodyIntr компьютерлік бағдарламасы арқылы модельдеу жұмысы
жүргізілді. Траектория ОХҮ жазықтығында кескінделеді. Сонымен қатар келесі бірлік
жүйесі қолданылды: денелер координатасы астрономиялық бірлікпен (Жердің Күн
айналасындағы орбитасының өлшемі 149,6 млн км), жылдамдық Жердің Күнді айналу
жылдамдығымен (29786 км/с бірге тең деп аламыз), массаны Күн массасымен (2‧1030 кг)
есептелінді.

Сурет 1. Массасы m 0 дененің жылдамдығы 450 Жер (1,3‧107 км/с) тең болған кездегі,
массасы M екінші дененің күшті гравитациялық өрісіндегі қозғалыс траекториясы
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КЛАССИФИКАЦИЯ СПЕКТРОВ НОРМАЛЬНЫХ ЗВЕЗД ГЛАВНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Сарманбетов С.А., Жексебай Д.М., Хохлов А.А.
КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель:PhDКожагулов Е.Т.
С момента разработки приборов астрономического наблюдения стало возможным
получение и исследования огромного количества спектров. Это явно требует извлечения
астрономической информации из спектров автоматически и с высокой точностью. Целью
данной работы является классификация спектров нормальных звезд главной
последовательностис помощью сверточных нейронных сетей [1].
Для исследования были выбраны два спектральных класса (F, A) нормальных звезд
главной последовательности. При этом в качестве данных были выбраны спектры
выбранных объектов, которые были получены на телескопе диаметром 1.93 м обсерватории
Observatoire de Haute Provence со спектрографом (R ~ 42,000). Спектральный диапазон
проводимого исследования составляет 4000-7000 Å.
В качестве алгоритма классификации была использована сверточная нейронная сеть
(CNN). Основной идеей метода является распознавание и классификации изображений.
Перед реализацией классификации проводился этап обучения CNN. Для этого каждая группа
спектров случайным образом была поделена на две равные выборки, 18 из которых
использовалась для обучения метода (обучающая выборка), а вторая (тестовая выборка) –
для классификации. После этого классифицировали тестовую выборку [2]. Классификация
проведена попарно, и в каждом случае точно определен класс звезд. Полученные результаты
представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Полученные результаты классификации исследуемых групп
2
1

4

5

3

6

Результаты показывают, что CNN модели глубокого обучения могут быть применены к
проблемам классификации с помощью несколькихобучающих выборок, не теряя своего
обобщения.
Использованная литература:
1.ABritz D. Implementing a CNN for Text Classification in TensorFlow, 2015
2. Q. Du, L. Zhang, B. Zhang, X. Tong, P. Du, J. Chanussot, Foreword to the special issue on
hyperspectral remote sensing: theory, methods, and applications, IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth
Observ. Remote Sens. 6 (2) (2013) 459–465.
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PEOPLE COUNTING BASED ON LIVESTREAM FROM UNMANNED AERIAL
VEHICLES
Sarmanbetov S., Alimbetova D.A., Maulenbay Y.
Al-Farabi Kazakh National University
Scientific supervisor: PhD Ibraimov M.K.
In recent years, studies about combination of Computer Vision (CV) and Unmanned Aerial
Vehicles (UAV) have been growing, because libraries such as Tensorflow, OpenCV, Dlib and etc
were developed and it was handy to use in many fields [1].
This research work focuses on counting people by YOLO program from video or livestreams.
Modern UAV with mounted on camera is used to record a video or livetream. Before YOLO was
presented, classifiers were repurposed to perform object detection. However YOLO takes object
counting as regression problem to separated bounding boxes and associated class probabilities [3].
A single neural network predicts probabilities in bounding boxes of whole image, so it is very fast
and doesn’t demand any complex pipeline [3]. Advantages of YOLO over R-CNN, DPM and etc:
YOLO processes images at 45 frames on Titan X GPU, likelihood of detecting false background
object is less and learns very general models of objects in database [3]. However, YOLO can detect
objects very fast only in combination with high performance computation or GPU. To solve this
problem, fast YOLO has been entered to replace YOLO v2 in less powerful GPUs. It has 2.8 times
fewer parameters than YOLO v2 and 2% of IOU (Intersection over Unions) [2]. The algorithm of
object counting in YOLO: First of all, it divides the image into S x S grids, if center of any grid cell
falls on the object, that grid cell is responsible for counting the probability. Each grid cell predicts B
bounding boxes and confidence levels for bounding boxes. If the object is present in the box, the
system wants to define probability equal to IOU between predicted box and ground truth. (x,y,h,w)
and probability are in each bounding box. X and Y tells the displacement of bounding box relative
to grid boundaries, height and width are values predicted relative to the whole image. Finally, the
IOU between predicted box and ground truth is taken as overall probability. Also, to define the
class, each grid on the image predicts one Conditional class probabilities, Pr(Class i| Object). The
overall mathematical regression function can be written as:
Pr (Class | Object)*Pr(Object)* IOU pred  Pr(Classi)* IOU pred )
truth

truth

i

Object counting and detection using UAV can be used in festivals, national holidays and
religious activities such as hosting millions of pilgrims in Kingdom of Saudi Arabia to increase
safety by scientific ways.
References:
1. Al-Sheary, Ali, and Ali Almagbile. 2017. "Crowd Monitoring System Using Unmanned
Aerial Vehicle (UAV)". Journal Of Civil Engineering And Architecture 11 (11).
doi:10.17265/1934-7359/2017.11.004.
2. Redmon, Joseph, and Ali Farhadi. 2017. "YOLO9000: Better, Faster, Stronger". 2017
IEEE
Conference
On
Computer
Vision
And
Pattern
Recognition
(CVPR).
doi:10.1109/cvpr.2017.690.
3. Redmon, Joseph, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. 2016. "You Only
Look Once: Unified, Real-Time Object Detection". 2016 IEEE Conference On Computer Vision
And Pattern Recognition (CVPR). doi:10.1109/cvpr.2016.91.
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DEEP NEURAL NETWORKS FOR OBJECT DETECTION
Sagatbayeva A.A., Аitu B., Kanishuly I., Zhexebay D.
Al-Farabi Kazakh National University
Supervisor: PhD Kozhagulov Y.Т.
The actual task is the recognition and detection of objects in real time with a permissible level
of secrecy and high identification accuracy rates that are less dependent on external factors such as
light, angle, etc. The recognition and identification detector is required to have an extremely low
probability of false detection, which could be used in solving a number of social problems. The
need for research in the field of machine vision is obvious and is confirmed by multiple scientific
publications [1-3]. The aim of the work is to create an efficient algorithm for detecting objects
based on convolutional neural networks with the highest possible working speed for tracking
objects in real time.
This paper presents a model of recognition and detection of objects based on a convolutional
neural network [4], where a deep learning of network provides an advantage in efficiency and
accuracy. A convolutional neural network is a highly efficient method for solving such problems.

a)

b)
Fig. 1. Detection of objects by a neural network

Figure 1 shows the results of the detection of objects in institutions and checkpoints to
identify student attendance of the lesson. In the course of the work, convolutional neural networks
and various types of operations such as max-pooling, zero padding were used to correctly define
image patterns. The results were tested using a graphics (GPU) and central (CPU) processor units
for recognition and detection of the object. It has been found that in processing files in a video data
stream, the graphics processor unit is more efficient.
References:
1. Redmon J., You only look once: Unified, real-time object detection //Proceedings of the
IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – 2016. – P. 779-788.
2. Fonseca A., Cabral B. Prototyping a GPU neural network for deep-learning big data
analysis //Big Data Research. – 2017. – Vol. 8. – P. 50-56.
3. Maggiori E., Tarabalka Y., Charpiat G., Alliez P. Convolutional neural networks for largescale remote-sensing image classification //IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.
– 2017. – Vol. 55. – №. 2. – P. 645-657.
4. Кожагулов Е.Т., Ибраимов М.К., Хохлов С.А., Жексебай Д.М., Сарманбетов С.А.
FarabiVision 1 – Биометрическая система для учета рабочего времени по идентификаций
лица // Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты,
охраняемые авторским правом №1464 от 25 января 2019 года.
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ЭКРАНИРОВАНИЕ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ С
ДОБАВКАМИ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА
Сейдулла К.К.
КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель к.ф.-м.н., доцент: Манаков С.М.
Магнетит - представляет собой закись-окись железа
и является одной из
составляющих железной руды. Составляющими железной руды являются также гематит (α), маггемит (γ), пирротит (
, ) и другие соединения железа, которые в
отличие от магнетита обладают более слабыми магнитными свойствами.
Электромагнитное излучение различной частоты используются в качестве приемопередающего, управляющего или энергетического канала, разделенного во времени и по
частоте с помощью радиотехнических устройств, и локализованного в пространстве с
помощью антенных устройств и экранов.
Для защиты от электромагнитного излучение используются радиопоглощающие
материалы или же материалы отражающие материалы, данное электромагнитное излучение.
Сейчас разработаны экранирующие материалы, где лидируют материалы с добавками
нанокомпозитов. Среди их многообразия можно выделить магнитные наноматериалы,
например, магнитные однодоменные частицы, которые нашли широкое применение в
различных областях техники [1].
В нашей работе были использованы готовые пластины из бетона, с различным
процентным содержанием наночастиц магнетита в своей структуре. Пластины из бетона
содержали 0%, 0.5%, 1%, 5%, 10% наночастиц магнетита. Был проведен ряд экспериментов,
где измерялась экранирующая способность для электромагнитного излучения в диапазоне 10
ГГц. Было выявлено, что экранирующая эффективность возрастает после добавления
наночастиц, и самое большое ослабление наблюдается при 0.5% содержании наночастиц
магнетита (рисунок 1).

Рис. 1. Зависимость ослабления электромагнитного излучения
В результате выполнения работы установлено, что концентрация наночастиц 0.5%
обеспечивает максимальное ослабление СВЧ сигнала в диапазоне 10 ГГц. Показано, что,
используя такой композитный материал, содержащий небольшие добавки магнетита можно
изготовлять эффективные экономичные защитные покрытия от СВЧ излучения.
Использованная литература:
1. Губин С.П., Кокшаров Ю.А., Хомутов Г.Б., Юрко Г.Ю., Магнитные наночастицы:
методы получения, строение и свойства //Успехи химии. - 2005. - Т.74, №4.-С.539-574
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МОЛОДЫХ ЗВЕЗД ТИПА Ае/Be ХЕРБИГА
Секен А.
КазНУим.аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Изтлеуов Н.Т., Базарбаева А.
В данной работе рассматривается переменная звезда MWC 137.Объект интересен
мощнейшей эмиссией в Нℒ. MWC137, вероятно, является массивной О-звездой,
находящейся на раннем этапе вскрытия оболочки. Отметим очень высокую наблюдаемую
степень поляризации излучения объекта, достигающую 9%. При этом наблюдается
сильная переменность степени поляризации излучения (р~4%) при относительно
небольших изменениях позиционного угла (~14%). Интересно, что с ростом поляризации
от 3% до 9%позиционный угол меняется от 155° до 170° (рис.1). Кроме того, необычно
соотношение между поляризацией излучения и блеском. С увеличением яркости объекта
в ультрафиолетовом диапазоне поляризация излучения возрастает. Полученные нами
значения позиционного угла согласуются с данными ИК поляриметрии МWC 137.
Следует подчеркнуть, что этот объект показывает достаточно высокую поляризацию
излучения и в ближней ИК области спектра (в полосах JHK степень поляризации около
2%-3%). При этом отметим, что при переходе от оптического диапазона к ИК (1.2-2.5
мкм) наблюдается поворот плоскости поляризации на 10° -15°, что может быть связано с
тем, что ИК излучение рассеивается в более холодных областях пылевого диска [1].

Рис. 1. Зависимость степени поляризации от позиционного угла в полосе
R для MWC 137
Использованная литература:
1. Е.Н.Копацкая, О.О.Шулов, Результаты фотометрических иполяриметрических
наблюдений переменной звезды MWC 137. ЛГУ, N397, с.94, 2003.
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МЕТОД ДОПЛЕРОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАТАКЛИЗМИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ RWTri
Сүбебекова Г.Р.
КазНУ им.аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Жаңабаев З.Ж.
Метод доплеровской томографии, предложенный Маршем и Хорном [1] в 1988 г.,
активно используется для исследования тесных двойных систем. Исходным материалом
служит одномерные профили эмиссионных линий, полученные с высоким спектральным
разрешением в течение одного или нескольких полных орбитальных периодов. Используя
эти профили и зная основные параметры системы, можно реконструировать доплеровскую
томограмму. Томограмма представляет собой карту распределения интенсивности излучения
данной эмиссионной линии I(VX, VY) в пространстве скоростей В основе метода лежит
предположение о том, что наблюдаемой интенсивности в каждой точке профиля
эмиссионной соответствует своя лучевая скорость. Таким образом, профиль линии в данной
орбитальной фазе рассматривается как запись проекции поля скоростей изучающего
вещества на луч зрения, соответствующий данной орбитальной фазе. Имея набор таких
проекций (профилей спектральной линии) для набора фаз, покрывающих весь период,
возможно реконструировать карту распределения интенсивности в пространстве скоростей и
изучить пространственное распределение излучающей плазмы в рамках принятой модели
движения вещества (например, предполагая что вещество вращается по кеплеровским
орбитам в диске вокруг белого карлика).
Для реализации метода был использован доработанный программный код Шпруита
«dopmap» [2]. В данной программе построение доплеровской карты осуществляется методом
максимума энтропии МЭ с использованием алгоритма Люси. Метод доплеровской
томографии является актуальным для исследования аккреционного диска катаклизмических
переменных, так как на карте показывает перенос вещества с донорной звезды во вторичную.

Рис.1. Доплеровские карты и изменения профиля линии для RWTri.
Система RWTri имеет орбитальный период Porb=0.23 d. Построенные доплеровские
карты показывают, что Hα является «хромосферным» излучением излучаемого полушария
вторичной обмотки аккреционного диска. Это соответствует сильно концентрированному
излучению внутри полости Роша вторичной звезды на картах Доплера. В дополнение карты
показывают знак расширенной зоны эмиссии в верхней части томограммы. Эта область
соответствует "широкой" составляющей эмиссионных линии.
Использованная литература:
1. Marsh T.R., Horne K. Images of accretion discs– ІІ. Doppler tomography//
Mon.Not.R.Astr.Soc. -1988-V.235-P.-286
2. Spruit H.C. Fast maximum entropy Doppler mapping// Astrophysics (astro-ph):
arXiv:astro-ph/980614 lvl.-1998.
287

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВЕЗДЫС B[E] ФЕНОМЕНОМ IRAS
20090+3809
Тилеукулова А.К., Куратова А.К., Пердебаева М.Н.
КазНУ им.аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD Хохлов С.А.
В данной работе представлены результаты фотометрических наблюдений эмиссионной
звезды В-типа с теплой пылью IRAS 20090+3809 (V~11.0 mag). Данный объект является
двойной звездой, а также показывает все признаки наличия B[e] феномена [1].
Блеск звезды IRAS 20090+3809 меняется в пределах ΔV ≈ 0.15 звездной величины. Это
значение получено на основе наблюдений обзора Northern SkyVariability Survey (NSVS) [2]
(45 наблюдений), а так же наблюдений (13 ночей) на Тянь-Шаньской обсерватории. Все эти
наблюдения демонстрируют нерегулярные изменения блеска звезды IRAS 20090+3809
(рисунок 1).
Фотометрические данные, полученные для IRAS 20090+3809 в ближнем ИК диапазоне
на обсерватории Campro Imperatore (Италия), содержат 20 наблюдений, которые покрывают
14 орбитальных циклов (Porb=13.274±0.090 дня [1]), показывают изменения блеска, связанные
с орбитальным движением. Максимальная амплитуда зарегистрирована в полосе К (~0.30
mag, рисунок 1). Амплитуда в полосе Н составляет ~ 0.25 mag (рисунок 1), в полосе J~0.1
mag (рисунок 1). Во всех кривых блеска в ИК диапазоне наблюдается один пик, который
нельзя объяснить затмениями в двойной системе.

Рис. 1. Фотометрические данные звезды IRAS 20090+3809, сложенные с орбитальным
периодом

Возможное объяснение кривых блеска звезды IRAS 20090+3809 в ИК диапазоне
является, переменное освещение внутреннего края пылевого диска горячим компонентом.
Использованная литература:
1 Khokhlov S.A., Miroshnichenko A.S., Zharikov S.V., et.al. Toward Understanding the B[e]
Phenomenon. VII. AS 386, a Single-lined Binary with a Candidate Black Hole Component //
Astrophysical Journal – 2018, Volume 856, Issue 2
2 Woźniak, P. R., Vestrand, W. T., Akerlof, C. W., et al.Northern Sky Variability Survey:
Public Data Release // Astronomical Journal - 2004, Volume 127,Issue 4, p. 2436.
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TFBG СПЕКТРАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНЫҢ ОРТАНЫҢ СЫНУ
КӨРСЕТКІШІНЕ ТƏУЕЛДІЛІГІН ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҮЗІНДЕ АНЫҚТАУ
Толегенова А.А., Исимова А.Т., Албанбай Н.
Əл- Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: PhD Медетов Б.Ж.
Талшықты көлбеу Брэгг торы (Tilted fiber Bragg grating- TFBG) талшықты- оптикалық
жүйенің жаңа түрі болып табылады. TFBG қоршаған ортаның күй өзгерісін тордың
спектралды жауап қатуын бақылай отырып, тіркейді. Аталған мүмкіндікті оптикалық
датчиктерде іске асыруға болады. TFBG көмегімен іске асқан бірнеше датчиктердің түрлері
бар: аниондардың концентрациясын бақылауға арналған [1], көлбеу талшықты Брэгг
торының өткізу қуатын өлшеуге негізделген сыну көрсеткішінің датчигі [2], қоршаған
ортаның сыну көрсеткіші мен сұйықтық деңгейін қатар өлшейтін датчик [3], механикалық
жəне биохимиялық датчиктер [4]жəне т.б. Қоршаған ортаның сыну көрсеткішін анықтау
үшін TFBG оптоталшықты датчиктерді пайдалану кең қолданыс тапқандықтан өлшеу
əдістерін жақсартып, жаңасын ұсыну қажет. Біздің жұмыста жоғарыда аталған датчиктердегі
өлшеу əдістеріне ұқсас əдіс қолдана отырып, есептеудің жаңа түрін ұсындық.
Экспериментте көлбеу бұрышы 6 жəне 8 градусқа тең TFBG алынды жəне оның
құрылымы жарық сезгіш бірмодалы оптоталшыққа фазалық маска əдісі бойынша салынды
TFBG тордың ұзындығы мен периоды, сəйкесінше, 10 мм жəне 540 нм. TFBG торын сыну
көрсеткіші құрақ қантының судағы ерітіндісі арқылы орнатылған ерітіндіге салынды да, тор
арқылы талшықты- оптикалық байланысы бар көз арқылы жарық жіберілді, ал TFBG өткізу
спектрі оптикалық анализатор көмегімен тіркелді. Зерттеудің негізгі мақсаты: ТFBG өткізу
спектрі сипаттамаларының (спектр минимумы, ені жəне энергиясы) ортаның сыну
көрсеткішіне мүмкіндігінше сызықты тəуелділігі ізделінді.
Спектр минимумының, енінің жəне энергиясының сыну көрсеткішіне сызықты
тəуелділік деңгейін сандық бағалау үшін бірінші ретті аппроксималаушы полиномның
қателік коэффициенттері есептелді. Егер бірінші ретті аппроксималаушы полиномы
y  a  bx түрінде болса, bкоэффициентін анықтаудың орташа квадраттық қателігі
келесідей мəндер қабылдады: b  3.7% - спектр ені үшін, b  2.7% - спектр минимумы
үшін, b  7.8% - спектр энергиясы үшін. b коэффициентін анықтаудың салыстырмалы
қателіктері аз шама болғандықтан, спектрдің ені, минимумы мен энергиясы сыну
көрсеткішіне сызықты тəуелді болатынын тұжырымдасақ болады.
Пайдаланған əдебиеттер:
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КРЕМНИЕВЫХ СЛОЕВ
Тлеубаева И. С.
КазНУ им.аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н. Диханбаев К. К.
Наноструктурированный кремний является перспективным материалом микро-, нано- и
оптоэлектроники. Целью настоящей работы является получение различных слоев
наноструктурированного кремния для дальнейшего его использования в гетероструктурах на
основе наноструктурированных кремниевых слоев и органических полупроводников для
применения в светоизлучающих оптоэлектронных приборах.
Мы получили 12 тонких пленок монокристаллического кремния, состоящих из слоев
наноструктурированного кремния.
В
качестве
исходной
подложки
был
использован
низколегированный
монокристаллический кремний c-Sip-типа проводимости, с удельным электрическим
сопротивлением 10 Ом∙см, с ориентацией <100> и толщиной 350 мкм. К тыльной стороне
подложки был осажден сплошной никелевый Ni контакт методом химического осаждения в
водном растворе соли хлористого никеля NiCl2 при температуре 40-50°С, добавляя малое
количество водного раствора аммиака NH3. За тем на рабочей поверхности был cформирован
пористый кремний ПК с помощью электро-химического анодирования в специальном
растворе, содержащем плавиковую кислоту HF, этаксиэтанол и воду в соотношении
HF:ЭЭ:H2O 1:2:1 при плотности тока j=30 мА/см2. Время травления первой пленки составило
3 мин, а второй пленки – 15 мин. Кроме того в качестве исходной подложки была
использована высоколегированная пленка c-Sip-типа, с удельным сопротивлением 0,1 Ом∙см
и с ориентацией <100>. Также были сформированы пленки ПК при вышеуказанных режимах
со временем травления 5 мин и 15 мин.
Также мы получили на пленках c-Si слои нанонитей КНН. КНН мы получили методом
металл-стимулированного химического травления. Для начала мы очистили поверхности
пленок от возможной грязи протиранием раствором этилового спирта с помощью ватных
палочек, затем погружали в раствор плавиковой кислоты HF и смывали водой. Чистые
пленки c-Si погружали в раствор соли серебра AgNO3 и плавиковой кислоты, в соотношении
AgNO3:HF 1:1. Времена погружения для пленок были разные. Затем пленки смывали водой и
высушивали. В дальнейшем пленки были положены в раствор плавиковой кислоты и
перекиси водорода, в соотношении HF:H2O2 15:1, для травления. После травления пленки
смывались водой и высушивались. После этого мы погружали пленки КНН в 40 % раствор
азотной кислоты HNO3 для очистки их поверхностей от остатков серебра Ag. Очищенные от
металла пленки промывали водой и сушили. Таким образом были сформированы 8 пленек
КНН.
Использованная литература:
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USE OF ZIGBEE CLUSTER-TREE TOPOLOGY FOR INTELLIGENT STREET
LIGHTING SYSTEM
D.Tukymbekov, A.Azhibiyeva
Al-Farabi Kazakh National University
Scientific supervisor: associate professor Saymbetov A.K.
In many cities, the street lighting system is an integral part that provides the entire city with
illumination and prevents crime and traffic collisions at night time [1,2]. Year by year, the idea of
smart city develops in this direction to improve energy efficiency and reduce costs for street
lighting system, because the simple street lighting posts are very high energy consumers. To this
end, it’s been proposed the intelligent street lighting system with wireless sensor network and
sensors. Using algorithms for energy efficient it is possible to reduce energy consumption and
improve lifetime of lampposts. To realize this design, it’s been selected to use cluster-tree topology
of ZigBee network. In comparison with mesh topology, cluster-tree has many advantages in energy
efficient behavior and expenses for additional modules. In this topology, sensor nodes can switch
off their transceivers and go into a sleep state to save energy. The cluster-tree network topology is
supported by the IEEE 802.15.4/ZigBee standards which are leading technologies for low-cost,
low-power and low-rate WSNs [3].

Fig. 1. ZigBee 3.0 network cluster-tree topology for street lighting system
In figure 1, cluster tree topology for the street lighting system is represented, where R –
router, e – end devices and C is coordinator. The data from sensor nodes is transmitted by RF
modules to routers, then to the next level routers until it reaches the coordinator. Via coordinator we
can go through gateway to Internet provider, which gives us full web monitoring and control of the
system sensors and data.
References
1. Pease K. A review of street lighting evaluations: crime reduction effects. In: Surveillance of
public space: CCTV, street lighting and crime prevention, vol. 10; 1999. p. 47–76.
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ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Унбаева М.М.
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент: Манаков С.М.
Большинство солнечных элементов, производимых сегодня, содержат всего один p-n
переход, и фотоны с энергией меньшей, чем ширина запрещенной зоны, просто не участвуют
в генерации. Для преодоления этого ограничения, были разработаны каскадные элементы, то
есть каждый слой имеет индивидуальный p-n переход с индивидуальным значением энергии
поглощаемых фотонов [1,2]. Верхний слой формируют из сплава на основе
гидрогенизированного аморфного кремния, второй — аналогичный сплав с добавлением
германия (10-15%), третий — с добавлением от 40 до 50% германия. Таким образом, каждый
следующий слой имеет запрещенную зону уже, чем у предыдущего слоя, и не поглощенные
фотоны в верхних слоях, поглощаются нижележащими слоями пленки.
Целью работы является оптимизация конструкции двухкаскадных солнечных
элементов со структурой аморфный микро аморфный кремний (а-Si:H-µc- Si). На основе
модели двухкаскадных солнечных элементов были проанализированы процессы
фотогенерации и сбора носителей зарядов с учетом оптических свойств а-Si:H-µc- Si- слоев и
их толщины. Для эффективной работы структуры состоящих из последовательно
соединенных двух элементов, требуется совпадение токов короткого замыкания первого и
второго каскада. При несовпадении данных токов, общий ток определяется наименьшим
током. Для создания модели были использованы спектральные характеристики
коэффициента поглощения в различных видах кремния. На рисунке 1 представлены
спектральные характеристики двухкаскадных солнечных элементов для оптимальных
значений параметров: толщина активной области d1:0.25-0.3мкм, d2:3мкм.

Рис. 1. Спектральные характеристики верхнего(1) и нижнего (2) СЭ в двух каскадной
структуре.
Экспериментально
определена
структуры,которая составила 10,7%.

эффективность

исследуемой

двухкаскадной
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА
ОСНОВЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ
Халманов Ш.Б.
КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель к.ф.-м.н., доцент: Манаков С.М.
Повышение эффективности солнечных элементов (СЭ) является одной из актуальных
задач при изготовлении фотопреобразователей.
Для преобразования солнечной энергии одним из наиболее перспективных материалов
является арсенид галлия (GaAs). Это можно объяснить следующими его особенностями:
большим коэффициентом оптического поглощения, обусловленного прямыми оптическими
переходами в GaAs, высокие КПД солнечных элементов на их основе можно получить при
достаточно меньшей в сравнении с кремнием толщине СЭ. Чтобы получить КПД порядка не
менее 20 %, принципиально достаточно иметь толщину GaAs СЭ 5-6 мкм,тогда как у
кремниевых элементов толщина не должна быть меньше 40-80 мкм без заметного снижения
КПД [1].
Целью работы является: исследование возможности повышения эффективности GaAs
СЭ путем нанесения на их поверхность наночастиц оксида никеля, синтезированных в
пламени.

Рис. 1. Зависимости КПД солнечных элементов на основе GaAs от температуры
при
различных степенях концентрирования солнечного излучения
Увеличение степени концентрирования солнечного излучения приводит к увеличению
рабочей температуры солнечного элемента и снижению КПД в основном за счет уменьшения
напряжения холостого хода Uхх. Большая, чем в кремнии, ширина запрещенной зоны
арсенида-галлия обеспечивает лучшую температурную стабильность параметров солнечного
элемента. Температурные коэффициенты Uхх и КПД уменьшаются с увеличением степени
концентрирования солнечного излучения.
Использованная литература:
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DEVELOPMENT OF POROUS SILICON BASED AMMONIA AND ETHANOL VAPORS
SENSOR
Khaniyev B.A., Kembaeva Zh.D.
Al-Farabi Kazakh National University
Supervisor: Ibraimov M.K.
Relatively simple development and low prices of porous silicon led to their wide use in
practice and since the main material is crystalline silicon, there is a possibility of establishing a
connection between silicon microelectronics and nanoelectronics [1]. The creation ofsensitive
sensor devices that can quickly identify ammonia and ethanol vapors in order to prevent exceeding
their levels in the environment is one of the important issues [2-3].
During the experimental work porous silicon layer was formed by electrochemical etching
method from p-type silicon wafer with the direction (100) and the size of 1x1 cm2 in the parameters
U = 10 V, I = 5 mA, t = 20 min. Then current-voltage characteristics and the time dependence of the
current intensity of porous silicon were obtained in the room state, then under the influence of
ammonia and ethanol vapors (figure 1).

Fig. 1. Thecurrent-voltage characteristics of porous silicon under the influence of ammonia and
ethanol vapors (a) and time diagram of current when exposed to ethanol (b)
Gas-sensitive mechanism of porous silicon is based on the change of conductivity (resistance)
as a result of adsorption of gas molecules on the surface of porous silicon.Consequently, the change
of the current along the porous silicon at a constant voltage may indicate the influence of gas
molecules. The recovery of the current amplitude, and, correspondingly, the decrease of the
conductivity while moving away ethanol vapors from porous silicon indicates the physical
adsorption of the ethanol molecules [2]. If we increase the scale of structure of porous silicon, we
can see that there are empty spaces, pores between nanoscale molecules. When ethanol and
ammonia are brought closer to the surface of porous silicon, gas vapor atoms will be located in the
pores due to the reactivity of the silicon surface and the large surface area. Thus, the electron
transfer mechanism in the structure of porous silicon changes. And this, in turn, leads to a change in
the electrical characteristics of porous silicon [2-3].
References:
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Solid State and Material Science, 2007, p.92-100.
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ƏУЕ КӨЛЕГІНІҢ ҰШУҒА ЖАРАМДЫЛЫҚ СЕРТИФИКАТТАРЫН БЕРУ
ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
Абдуали А.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: PhD, Куйкабаева А.А.
Азаматтық авиация комитетінде мемлекеттік реестрдегі тіркеу нөмірі 1102006
азаматтық əуе көлегінің ұшуға жарамдылық сертификаттарын беру нəтижесі 1 суретте
көрсетілді.

Сурет 1. Азаматтық авиация комитетінде ұшуға жарамдылық сертификаттарын беру
Қонуға кірулері бүйірлік немесе бұрыштық ығысуымен қонуға қисықсызықтық
кірулері қамтамасыз етілетін ҰҚЖ-ға қатысты, қонуға кірудің бүйірлік беттері қонуға
кірудің белгіленген сызығына қатысты белгіленген бұрышпен бір қалыпты айырылыса
тарайды. Қонуға кіру бетінің төменгі шегінің биіктігі ҰҚЖ табалдырығының ортаңғы
нүктесінің биіктігіне сəйкес келеді. Қонуға кіру бетінің еңкіштігі ҰҚЖ-ның осьтік сызығын
қамтитын тік жазықтықта өлшенеді. Ал, жоғарыда аталған ығысқан жəне қисықсызықпен
өтетін қонуға кірулер жағдайында – қонуға кіру жолының белгіленген сызығын
құраушымен өлшенеді.Ұшу жолағының бойында орналасқан өтпелі беттің бөлігі ҰҚЖ-ның
пішіні қисықсызықтық болғанда қисықсызықты болып табылады немесе ҰҚЖ-ның
түзусызықты пішіні кезінде жазықтық болып табылады. Өтпелі беттің ішкі көлденең
бетпен қиылысу сызығы ҰҚЖ пішініне қатысты не қисықсызықты не түзусызықты болады.
Ұшып-көтерілу беті түзусызық беті кезінде, ұшып-көтерілу бетінің еңкіштігі ҰҚЖ-ның
осьтік желісін қамтитын тік жазықтықта өлшенеді. Ұшып-көтерілу беті қисықсызық
пішінді болғанда, ұшып-көтерілу бетінің еңкіштігі ҰҚЖ-ның ұшып-көтерілу кезіндегі
жолының белгіленген желісін қамтитын тік бетте өлшенеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
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ТЕМІРБЕТОНДЫ ТАҚТАЙЛАР МЕН ЕДЕНДІК ЖАБЫНДЫ ТӨСЕМШЕЛЕР
ӨНДІРУДІҢ ПРОЦЕССТЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША
САПА БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ
Абдулбакиева А.А.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Нурмуханова А.З.
Қазіргі кездегі құрылыс индустриясының қарқынды түрде дамуы, бетон
технологиясының тиімді жолдарын іздестіруді қажет етеді. Бұл өнімдерге өте жоғары
талаптар қойылады, себебі ғимараттардың қауіпсіздігі мен қызмет ету мерзімі оның
сапасына байланысты. Темірбетонның негізгі артықшылығы - аса беріктігі, тозбайтындығы,
қалаған формада құюға болатындығы. Көпір салуда, гидротехникалық құрылыста, үй жəне
басқа ғимараттар салуға кеңінен қолданылады. Қандай да бір үй немесе ғимарат тұрғызуда
жобалау жұмыстары жүргізіледі жəне қандай құрылымдардың пайдаланатынын анықтау
қажет, яғни темірбетонды едендік плиталардың түрлері бойынша. Ғимарат салынғанда талап
етілген стандартқа сай болуын жəне құрылыс құрылғыларының сапалы болуын қамтамасыз
ету қажет. Жұмысты жүргізуші компания құрылыс жұмыстарын аяқтағаннан соң тапсырыс
беруші мекеме тарапынан комиссия құрылып, жұмысты қабылдау шараларын жүргізеді. Ал
тапсырыс беруші қаржыландыруды қамтамасыз етеді жəне құрылыс жұмыстарының сапасын
қамтамасыз етеді [1].
Еденнің негізгі сипаттамалары:
1. өте жақсы отқа төзімділік, жоғары беріктілік;
2. жоғары шу оқшаулау жəне сейсмикалық тұрақтылық;
3. кез келген бағытта жақсы тұрақтылық, жарықтардың пайда болмауын қамтамасыз
ету;
4. ең дəл жəне дұрыс геометриялық өлшемдер жəне қолайлы баға.
Темірбетонды едендік плиталардың сыныптауыштары: шұңқыр негізінде едендік
плиталар; жеңіл едендік плиталар; жалтырақ едендік плиталар [2].
Өзге мекемелердегі тəрізді, «ДостарБетонИнвест» ЖШС базасында сапаны қамтамасыз
ететін барлық қажетті құрылғылармен жабдықталған аккредиттелген сынау зертханасы бар.
Сынау зертханасында периодты түрде темірбетонды қоспаның əр өндірілген партиясына
беріктілікке, суыққа төзімділікке, тұтқырлыққа, жарамдылыққа анықтауға сынаулар
жүргізіледі. Темірбетонды едендік плиталарға жүргізілетін келесі сынақ түрлері бар [3]:
- Бетонды сығылуға сынау;
- Бетонды иілгіштікке сынау;
- Бетонды созылуға сынау;
- Бетонды жарылуға сынау;
- Бетонның суыққа төзімділік нормасын анықтау.
Осы сынақ түрлерін жүргізіп болғаннан соң бетонның сапалы, ұзақмерзімге жарады
түрі белгілі болып, таңдалып алынады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Байжанов Ж.О., Рақымов М.А., Кононенко А.М. Құрама темірбетон кəсіпорындарын
жобалау. Қарағанды 2005. - 128 б.
2. Пецольд Т.М., Тура В.В. Железобетонные конструкции. Основы теории, расчёта и
конструирования. Брест, БГТУ, 2003. - 380 с.
3. ГОСТ 26434 - 2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и
основные параметры
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ШҰЖЫҚТЫ ҚАБЫЛДАУ ЖƏНЕ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ
Аблаева А.У.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: магистр, аға оқытушы Нурымов Е.К.
Қабылдау ережелері, сынамаларды іріктеу МЕМСТ 9792 бойынша жүргізіледі.
Пісірілген-ысталған шұжықтың əрбір топтамасын дайындаушы кəсіпорынның тиісті
бақылаушы органдар қабылдауы жəне оның сапасын куəландыратын белгіленген нысандағы
құжатпен жіберілуі тиіс.
Микробиологиялық
көрсеткіштерді,
уытты
элементтерді,
пестицидтерді,
нитрозаминдерді, бензапиренді, антибиотиктерді жəне радионуклеиттерді бақылау
кезеңділігін Қазақстан Республикасы мемлекеттің санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
органдары, кемі 3 айға бір рет белгілейді.
Органолептикалық жəне физикалық-химиялық көрсеткіштерді бақылау кезеңділігі
нормативтік құжаттамаға сəйкес дайындау арқылы анықталады.
Қауіпсіздік талаптарына сəйкес сертификаттау сынақтарын жүргізу кезінде
бақыланады. Сертификаттау сынақтарын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
сертификаттау жүйесі белгілеген тəртіппен осы салада аккредиттелген сертификаттау
жөніндегі орган жүргізеді. Бақылаушы ұйымдар өздерінің құзыреттілігіне қарай тағамның
сапасына жəне қауіпсіздігіне бақылау жүргізеді.
Кемі бір көрсеткіштен қанағаттанарлықсыз нəтиже алынған жағдайда, өнімнің сол
топтамасынан алынған тағамның екі еселенген мөлшеріне қайтадан сынақтар жасалады.
Қайта жасалған сынақ нəтижелері соңғы болып табылады жəне барлық топтамаға
таратылады.
Тұтынушы мен дайындаушы арасында өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін бағалауда дау
туынған жағдайда, төрелік талдаулары бекітілген тəртіппен сертификаттау жөніндегі
тұтынушы мен дайындаушы таныған аккредиттелген орган (сынау зертханасы) жүргізеді.
Органолептикалық көрсеткіштерді бақылау МЕМСТ 9959 бойынша жүргізіледі.
Дайын өнімнің ортасындағы температураны бақылау МЕМСТ 284987 бойынша
температурасы 0-ден 100 С
̊ -ға дейінгі шкалалы шыны сұйықтық термометрімен (сынаптық
емес) жүзеге асырылады.
Дайындалған шұжықтардың көлемі темір рулеткамен МЕМСТ 7502 бойынша
тексеріледі. Дайын өнімнің түрі көзбен көру арқылы бағаланады.
Ас тұзының салмақтық үлесінің, натрий нитритінің көрсеткіштері мен
микробиологиялық көрсеткіштерді кезеңділік сайын, бірақ кемі 10 күнде бір рет, сондай-ақ
бақылау ұйымының немесе тұтынушының талабы бойынша анықталады.
Бактериологичлвқ зерттеулер МЕМСТ 9958 бойынша жүргізіледі.
Құрамында уытты элементтердің болуы МЕМСТ 26927, МЕМСТ 26930, МЕМСТ
26932, МЕМСТ 26933, МЕМСТ 26934 бойынша; В афлотоксинінің, нитрозаминдердің,
пестицидтердің жəне радионуклеидтердің болуы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау органы бекіткен əдістемелер бойынша анықталады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. ҚР CТ 1333-2005 «Пісірілген-ысталған шұжықтың. Техникалық шарттар».
2. СанЕмН 4.01.047-97 «Тағам өнімдері қауіпсіздігіне жəне тағамдық құндылығына
қойылатын гигеналық талаптар» санитарлық ережелерімен нормалары.
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ПЕРЕСМОТР МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ СИ
Акылбаева А.К.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: профессор Стржмечный Ю.М.,
Техаский христианский Университет, США
Из послания народу Н.А. Назарбаева важно отметить, что сейчас наступило время
Третьей модернизации страны. Ее главная задача – сформировать новую модель
экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность Казахстана.
Устойчивое развитие нашей страны вселяет большую надежду на дальнейшее повышение
уровня жизни [1]. Следовательно, важную роль играет постоянное улучшение
информационных и научно-технических ресурсов, повышение качества продукции, услуги и
осуществление надлежащего контроля. Одним из наиболее важных событий в области
повышения качества измерений было решение, принятое 26-ой Генеральной конференцией
по мерам и весам (CGPM) 16-го ноября 2018 года об определении базовых единиц. В новом
формате были представлены физические понятия, лежащие в основе определения
килограмма, ампера, кельвина и моля. С 20 мая 2019 года вступают в силу новые
определения семи базовых физических единиц СИ:
- Секунда, символьное обозначение с. Она определяется путем принятия
фиксированного числового значения частоты цезия ΔνCs, невозмущенная частота
сверхтонкого перехода основного состояния 133 атома цезия, равная 9 192 631 770,
выраженная в единицах Гц, s -1;
- Метр, символьное обозначение – м. Он определяется путем принятия фиксированного
числового значения. Скорость света в вакууме c должна быть 299 792 458 при выражении в
единицах м/с;
- Килограмм, символьное обозначение – кг. Он определяется путем принятия
фиксированного числового значения. Постоянная Планка h должна быть 6,626 070 15 × 10-34
при выражении в единицах Js, что равно кгм2 с-1;
- Ампер, символьное обозначение – А. Она определяется путем принятия
фиксированного числового значения элементарного заряда е, которое должно быть 1,602 176
634 × 10-19 при выражении в единицах C, которое равен As;
- Кельвин, символьное обозначение – К. Она определяется путем принятия
фиксированного числового значения постоянной Больцмана k, которая равна 1,380 649 × 1023
при выражении в единицах J K-1, который равен кг м 2с -2 К-1;
- Моль, символьное обозначение – моль. Один моль содержит ровно 6,022 140 76×1023
элементарных частиц. Это число является фиксированным числовым значением постоянной
Авогадро, NA;
- Кандела, символьное обозначение - кд. Принимается как фиксированное числовое
значение световой эффективности монохроматического излучения частоты 540 × 10 12 Гц,
Kкд, равным 683, если выражается в единицах лм Вт -1 [1,2].
Таким образом, новые определения связывают с измерениями на основе атомных и
квантовых шкал. Новые определения не предписывают конкретные методы
воспроизведения, следовательно, это позволяет разработать новые и более точные методы
измерений.
Использованная литература:
1.Республики Казахстан. Послание Президента Н.Назарбаева народу Казахстана. 5
октября 2018 г. URL: - http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanieprezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
2. Michael Stock, Richard Davis, Estefanía de Mirandés, Martin J.T. Milton// Metrology/ The
revision of the SI - the result of three decades of progress in metrology – vol.27. – 2019.
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РАЗВИТИЕ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Алижан А.Ж.
КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Лаврищев О.А.
Анализ так же показал, что в настоящее время для Казахстана одним из актуальных
вопросов становятся разработка системы экологического менеджмента для предприятий,
использующих техногенное сырье. Руководство по СЭМ - ИСО 14001 «Системы
экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»– это документ,
который должен содержать описание области охвата, структуры, элементов и порядка
функционирования СЭМ, распределения ответственности, а также ссылки на ключевые
связанные документы или разделы регистра документации. Поэтому внедрение разной
системы менеджмента качества на предприятии теплоэнергетики играют важную роль в
организации повышения качества продукции и работы. В современном мире наличие
системы менеджмента качества (СМК) на предприятии является гарантом надежности
компании и основным фактором доверия со стороны потенциальных потребителей и
будущих партнеров. Однако сертифицировать ее необходимо согласно требованиям
стандарта ISO 9001–2015.
Решение о формировании системы менеджмента качества в организации принимается
директоратом предприятия, разрабатываются цели построения системы. Сертификация
системы качества организации проводится в три этапа: Первый этап — анализ документации
системы качества организации. На данном этапе орган по сертификации проверяет
документацию организации на предмет отражения в ней реализации всех требований
стандарта. Второй этап — аудит системы качества организации. На данном этапе аудиторы
органа по сертификации приезжают на предприятие и на месте проверяют, во-первых,
соответствие документации реальной практике деятельности организации, во-вторых,
результативность и эффективность работы системы качества. Третий этап — принятие
решения по аудиту и выдача сертификата. На данном этапе орган по сертификации проводит
анализ результатов аудита и в случае положительных результатов принимает решение о
выдаче сертификата. Для пролонгирования сертификата проводится ресертификационный
аудит, который требует от внедренной предприятием системы менеджмента уже
принципиально иного уровня. Только качество выпускаемой продукции характеризует
успешность современных предприятий. Важно отметить, что потребитель будет
сотрудничать с теми предприятиями, которые выпускают качественную продукцию.
Третье направление - это внедрение международных стандартов по охране труда и
технике безопасности. Четвертым направлением по внедрению инноваций является система
управления ключевыми производственными показателями (KPI). Анализ KPI позволяет
проводить мониторинг работы станций с целью улучшения и совершенствования их
деятельности. Тут можно отметить высокую степень интеграции СМК с внедренной ранее
системой экологического менеджмента и более новых методов повышения качества на
предприятии. Особую позитивную оценку получать те предприятия ТЭЦ, где внедрены
автоматизированные системы входного и операционного контроля, которые позволяют
повысить качество работ и интегрирования с несколькими стандартами качества. Реализация
предложенных мероприятий положительно отразится на качестве выпускаемой продукции,
что позволит еще больше укрепить доверие потребителей к работе ТЭЦ.
Использованная литература:
1. Аракелов В.Е. Кремер А.И. Методические вопросы экономии энергоресурсов. -М.,
Энергоатомиздат, 1990 г.
2. Басовский В.Б. Управление качеством: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2002.-212 с.
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ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖƏНЕ САПА
Амангельдиева А.К., Қобдабаева А.К.
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., доц. Төлеуов Ғ.
Техникалық реттеу мемлекет, өндіруші, орындаушы жəне тұтынушы арасындағы
қатынастардың жаңа жүйесін қамтиды. Техникалық реттеу өнімнің қызмет ету мерзімінің
барлық кезеңдеріндегі қызметті оңтайландыруға арналған, ол сəйкестікті бағалау
саласындағы қатынастарды орнатады, нормативтік құжаттарды нақтылайды жəне
нормативтік жəне бақылау құжаттарының санын азайтады.
Техникалық реттеу - бұл үш саладағы қатынастарды құқықтық реттеу.
Бірінші аймақ техникалық реттеу объектілеріне қойылатын міндетті талаптарды
белгілеуге, қолдануға жəне қолдануға қатысты. Өнімді сату кезінде оның сапасын
мемлекеттік бақылау.
Келесі сала техникалық реттеу объектілеріне қойылатын талаптардың ерікті негізде
құрылуы мен қолданылуын қамтиды. Мемлекеттік метрологиялық бақылау.
Үшінші аймақ сəйкестікті бағалау бойынша қарым-қатынас орнатады.Тауар туралы
сертификат беру тəртібін сақтауды мемлекеттік бақылау.
Қазіргі таңда техникалық реттеу мен метрология жүйесінің заңнамалық негізі
«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» , «Техникалық реттеу туралы» , «Сəйкестікті
бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының заңдары болып
табылады. Техникалық
реттеуді дамыту мен сапалық инфрақұрылым құрудағы
халықаралық тəжірибеге сүйенсек, Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуының
қойылған міндеттерін шешу техникалық реттеу мен өлшем бірлігін қамтамасыз ету
аспаптарын қолдану тəсілдерін қайта қарауды талап етіп отыр.
Австрия, Швейцария жəне Германия сарапшылары жүргізген зерттеулерінің нəтижесі
ұлттық экономиканың көлемінде стандарттарды жүргізудің жиындық əсері жалпы ішкі
өнімнің жуықтап алғанда 1%-ын құрайтынын көрсетті. Бірнеше елдерде жүргізілген
зерттеулер бойынша тарифтік емес техникалық реттеуді тиімді қолдану тарифтік реттеу
шараларынан табыс 0.14%-дан аспайтын болса орташа жалпы ішкі өнім 0.26%-ға табыс
үлесін арттыру мүмкін болатыны анықталды.
Сарапшылардың қорытындысы бойынша: нарықтық экономикада техникалық реттеу
патенттер мен лицензиялар енгізуден алынатын тиісті көрсеткіштерден асатын
экономикалық өсуге үлесті қамтамасыз етуге болады. Бұдан бөлек техникалық реттеу
аспабын қолдана отырып мемлекеттік бақылау жүйесін оңтайландыруға жəне əкімшіліктік
кедергілер санын елеулі азайту мүмкін болады.
Қазақстанда тұтынушылар құқығын қорғау бойынша мемлекеттік уəкілетті орган
болмағандықтан тұтынушы бақылаушы ұйымдардың көптігіне қарамай қорғансыз қалып
отыр.
Сол себепті, техникалық реттеу жəне метрология саласында мемлекеттік бақылау
тиімділігін күшейтіп, уəкілетті органның рөлі мен мəртебесін арттыру керек.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы ҚР Заңы,.
«Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы ҚР Заңы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аубакирова А.А.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Шортанбаева Ж.К.
При получении сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения
(формы «СТ-KZ»)с помощью экспертизы происхождения товара проводится процедура
определения страны происхождения товара.
Сегодня многие фирмы принимают участие в тендерах. Эта процедура приносит
определенную выгоду и заказчикам, и исполнителям: первые могут найти наиболее выгодное
соотношение цены и качества поставляемых товаров и услуг, вторые – заработать отличную
репутацию и получить большой контракт.
Однако, несмотря на большое количество повсеместно проводимых тендеров, многие
люди опасаются вступать в схватку с конкурентом, не до конца понимая смысла и пользы
этой процедуры. Сейчас особое внимание уделяетсяпродукции отечественных
товаропроизводителей.
Сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ предназначен для внутреннего
обращения, для подтверждения доли местного содержания в товаре, в закупках товаров,
приобретаемых в рамках контракта на недропользование. Делается это и для повышения
конкурентоспособности предприятия. В данное время повышение конкуренции является
актуальнымвопросом для каждого предприятия, ведь любой предприниматель думает о
дальнейшей «жизни» предприятия.
Экспертиза происхождения товара включает:
 экспертизу документов, подтверждающих происхождение товара;
 идентификацию товара по внешним признакам, по маркировке (наименование, тип,
упаковка, класс, предприятие-изготовитель) с выездом на место нахождения товара;
 экспертизу технологического процесса при производстве товара с целью
установления критерия достаточной переработки товара и определения добавленной
стоимости товара;
По результатам проведенной экспертизы экспертная организация принимает решение и
выдает акт экспертизы о происхождении товара.
Сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ» оформляется, удостоверяется и
выдается уполномоченным органом по выдаче сертификата о происхождении товара для
внутреннего обращения, на основании:
 заявления;
 акта экспертизы о происхождении товара;
 документов, предоставленных заявителем на экспертизу;
 описи прилагаемых документов.
Использованная литература:
1. Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о
происхождении товара и отмене его действия утвержденный Приказом МИР РК от 24
февраля 2015 года № 155.
2. http://naceks.kz/
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ
НУЖД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА
Аубекерова Ж.А.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Садыков Б.С.
Поверочные газовые смеси необходимы для градуировки, поверки и калибровки
приборов газоаналитического контроля: газоанализаторов, газосигнализаторов, массспектрометров, хроматографов и т.д., применяемых для регулирования технологических
процессов на предприятиях нефтегазовой, химической промышленности, энергетики, в целях
соблюдения охраны окружающей среды и контроля безопасности условий труда, аттестации
методик выполнения измерений, для контроля точности результатов измерений,
выполняемых по стандартизованным и аттестованным методикам и иных видов
метрологических работ.[1]
Сегодня заявки на изготовление стандартных образцов поступают от более чем 150
предприятий следующих отраслей промышленности: энергетика и металлургия, газо- и
нефтепереработка,
угольная
промышленность,
оборонная
промышленность,
приборостроение, стандартизация и другие. По результатам проводимого анализа наиболее
востребованные и неосвоенные типы стандартных образцов включаются в план разработки
стандартных образцов на последующие годы.[2]
В последние годы увеличилось количество технологий, основанных на применении
природного газа, чистых газов и поверочных газовых смесей, в частности, в энергетике,
медицине, пищевой и химической промышленности. Появление новых технологий, а также
рост экспорта и импорта газовой продукции сопровождается повышением внимания к ее
качеству. Это проявляется как в заказах на производство газов более высокой чистоты,
газовых смесей с более узкими допусками на содержание компонентов, так и в ужесточении
ответственности поставщиков за соблюдение требований к соответствию выпускаемой
продукции нормативным документам. Один из путей решения проблемы повышения
качества и конкурентоспособности газовой продукции - это ее сертификация.[3]
Использованная литература:
1. Нежиховский Г.Р., Панасенко Л.М.Метрологическое обеспечение производства
поверочных газовых смесей // Измерительная техника. 1981. № 9. С. 67–69.
2. Горелик Д.О., Конопелько Л.А. Методы и средства поверки газоанализаторов на
основные промышленные газы // Измерительная техника. 1974. № 6. с. 41–43 .
3. ГосТ 13320–69. Приборы газоаналитические промышленные автоматические
непрерывного действия. Общие технические требования. -М.: Изд-во стандартов, 1969. 22 с.
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Ахмет Д.Н.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.х.н., доцент Баймаханов Г.А.
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) - это часть системы общего
менеджмента организации, отвечающая требованиям двух или более международных
стандартов на системы менеджмента и функционирующая как единое целое. Интегрирование
систем менеджмента (качества, экологии, безопасности и социальной ответственности, и
др.), отвечающих требованиям международных стандартов, следует рассматривать как
предпосылку для устойчивого развития организации. ИСМ не следует отождествлять с
системой общего менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности
организации [1].
Понятие «интегрированная система менеджмента» носит ограниченный характер, хотя
и является более комплексным, чем понятие о каждой из тех отдельных систем менеджмента
(система менеджмента качества, система экологического менеджмента и др.), которые
объединены в ИСМ. Даже при внедрении в организации всех действующих в настоящее
время международных стандартов менеджмента интегрированная система менеджмента не
будет тождественна системе общего менеджмента организации, так как область ее
распространения пока еще не включает финансовый менеджмент, менеджмент персонала,
инновационный менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент ценных бумаг и др.
требованиям следующих международных стандартов [2].
Целесообразность создания максимально интегрированных систем менеджмента не
вызывает сомнений. К числу явных достоинств таких систем можно отнести преимущества
внутренней среды, непосредственно на предприятии:
• Обеспечение согласованности действий внутри организации, при этом общий
результат от согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных результатов
• Минимизация функциональной разобщенности в организации, возникающей при
разработке отдельных систем менеджмента
• Достижение более высокой степени вовлеченности персонала в улучшение
деятельности организации
• Уменьшение объема документов на систему менеджмента, по сравнению с
суммарным объемом документов в нескольких параллельных системах
• Уменьшение затрат на разработку, функционирование и сертификацию Системы
Менеджмента, по сравнению с суммарными затратами при нескольких системах
менеджмента [3].
Использованная литература:
1. Саркисян А.А. Интегрированная система менеджмента // Актуальные проблемы
авиации и космонавтики. Технические науки. 2013 г. стр 308
2.
Голубенко О.А.Что такое интегированная система менеджмента (ИСМ) //
Международный научный журнал «символ науки» № 04-2/2017 issn 2410-700х. стр. 67.
3. Буньковский Д.В. Создание интегрированной системы менеджмента как
инновационный проект на нефтехимическом предприятии // Вопросы управления. —2014.
— 145 с.
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ПРОЦЕСТЕРДІ ӨЗАРА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ ТҰТЫНУШЫЛЫҚ БАҒАЛАУ
МОДЕЛІН ДАМЫТУ НЕГІЗІНДЕ ӨНІМ САПАСЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН
ЖЕТІЛДІРУ
Əнуарова Ж.Ə.
əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі:ф.-м.ғ.к., доцент м.а.Айтқожаев А.З.
Ұйымдардың бəсекелестік тұрақтылығы үшін күресі өнімнің техникалық дамуының
жылдам өсуіне алып келді, бұл өз кезегінде сапа менеджменті жүйесінің процестеріне əсер
етті. Мысалы, тұтынушы тарапынан өнім сапасына қойылатын талаптарды қамтамасыз ету
міндеттерін шешу үшін бөгде ұйымдарды немесе аутсорсерлерді тарту қажеттілігі туындады;
техникалық байқау жəне қызмет көрсету рəсімдері үшін жауапкершілік артты. Бұл
жағдайлар өнімнің сапасын тұтынушылық бағалау моделінің өзгеруіне алып келді, онда
пайдалануға беру жəне жөндеу мəселелеріне, сондай-ақ қажетті талаптарды талдауға жəне
тиісті құрылымдарға жеткізуге ерекше орын берілді.
Өнімді пайдалануға беру, оны техникалық тексеру жəне жөндеу кезеңдерінде
тұтынушының аумағында жұмыстар жүзеге асырылатын жағдайларда осы процестердің
оның жұмысқа қабілеттілігіне əсері орын алады. Шу мен шаңдану деңгейін арттыруды,
жұмыс кеңістігінің жай-күйін өзгертуді тұтынушы өндірушімен одан əрі серіктестік
мақсатында өнімнің сапасын бағалау кезінде есепке алады.
Сипатталған жағдайларда жобалау кезеңінде пікірін бағалау мүмкін болмайтын
тұтынушы (бұдан əрі жасырын ретінде анықталатын) бар, өйткені аутсорсинг жағдайында
аутсорсердің онымен тікелей байланысы жоқ, ал пайдалануға беру процесінде мұндай
тұтынушы процестің бастамашысы болып табылмайды, сондықтан оның өнімге қойылатын
талаптары ескерілмейді. Ішкі жəне сыртқы тұтынушылардың қазіргі жіктелуі осы
тұтынушыны өнімнің сапасын бағалау үлгілерінде ескеруге мүмкіндік бермейді.
Жасырын тұтынушының болуы сапа менеджменті жүйесі процестерінің өзін-өзі
ұйымдастыру үлесінің өсу факторларының бірі болып табылады. Өзін-өзі ұйымдастыру
үлесін жəне оның деңгейін, яғни процестің динамикасының ұйымдағы өзгерістерге
сəйкестігін бағалау механизмін əзірлеу жалпы сапа менеджменті жүйесінің келісілген
дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Өзін-өзі ұйымдастырудың жоғары үлесі бар процестерде түзету жəне ескерту ісшараларын əзірлеуге арналған құрал FМЕА-талдау болуы мүмкін. FМЕА-талдаудың
жетілдірілген механизмін қолдану қажетті білім базасын құруға, басқарушылық шешімдер
тəжірибесін жинақтауға мүмкіндік береді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.R. S. Kaplan, «The Balanced Scorecard: Enhancing the McKinsey 7-S Model», Balanced
Scorecard Report, March 2005.
2.
FMEA при проектировании и совершенствовании продукции и процессов.
Методическое пособие. - М.: НТК «Трек», 2002. - 24 с.
3. Агарков А.П., Аникин А.Б., Рудая И.Л. Основы аутсорсинга: Учебное пособие. - М.:
Хлебпродинформ, 2008. - 271 с.
4. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества.
Учебное пособие. Под ред. Мырзабая М.М. - Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга,
2003. – 564с.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ СТ РК ISO 21500-2014
РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Барменкулова Т.А.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Лаврищев Олег Александрович
Разработка стандартов по управлению проектами ввиду высокого спроса в настоящее
время стало необходимостью и вызовом для многих организаций. Большинство развитых
стран имеют свои национальные стандарты по управлению проектами, так, например, в
Европейских
странах
популярностью
пользуется
стандартом
IPMA,
InternationalProjectManagementAssociation, в США – PMBOOK - Руководство к своду знаний
по управлению проектами, в Индии – CEPM, в Японии – P2M.
С недавнего времени и в Республике Казахстан (РК) появился пока единственный в
сфере проектного менеджмента стандарт – «СТ РК ISO 21500-2014 Руководство по
управлению проектами», принятый в ноябре 2014 года, но введенный в действие 1 января
2016 года. Основойдлястандарта «СТРК ISO 21500-2014» сталстандарт PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) [1].
По стандарту «СТ РК ISO 21500-2014», на сегодняшний день не сертифицировано ни
одно предприятие РК. Возможно это связано с тем, что самым «популярным» нормативным
документом в области управления проектами в компаниях пока остается - Руководство к
своду знаний по управлению проектами – PMBОK Guidе (Project Management Body of
Knowledge), и с тем, что стандарт «СТ РК ISO 21500-2014» пока не получил широкой
огласки. Но, в отличие от PMI PMBОK стандарт «СТ РК ISO 21500-2014» имеет
значительное преимущество в части интеграции в действующую систему предприятия,
основанной на процессном подходе. Это можно объяснить тем, что многие стандарты,
разработанные Международной организацией по стандартизации (ISO) имеют процессный
подход, что позволяет на одном предприятии успешно внедрять одновременно сразу
несколько стандартов [2-3].
СТ РК ISO 21500-2014 базируется на скелете процессов PMBOK. В ISO 21500
перенесено из PMBOK все лучшее и самое важное (классификаторы процессов и
терминология) в связи с этим базовые знания по управлению проектами упрощаются и
становятся более доступны.
Принятие государственного стандарта по управлению проектами серии СТ РК ISO
21500-2014 создает новый виток в развитии проектного управления, что позволит более
стандартизировано и однозначно строить управление проектами в глобальном масштабе.
Использованная литература:
1. СПМ РК – центр компетенций в проектном управлении [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.mining.kz/images/pm/PM_mining/SPMRK
2. СТ РК ISO 21500-2014 Руководство по управлению проектами. – Введ. 01.01.2016.:
РГП «КазИнСт» и ТК 54: 2 – 48 стр.
3. СТ РК ISO 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. – Введ.
01.01.2017.: РГП «КазИнСт»: 2- 34 стр.
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ҚАЗАНДЫҚ ҚОНДЫРҒЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ
Бейсеғұл М.М.
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Бекалай Н.К.
Бұл жұмыста «Орбита» ықшам ауданындағы қазандықтың технологиялық бақылау
жүйесі қарастырылды. Жұмыстың мақсаты – «Орбита» қазандық қондырғыларының жұмыс
істеу принципімен танысып, жылудың жылдық шығынын жəне тұтынушылар қолданатын
жылу мөлшерін есептеу нəтижесінде қажетті бақылау - өлшеу аспаптарын таңдау.
Алматы қаласының бас жоспарында жылумен жабдықтау жүйесін дамытудың негізгі
бағыттарының бірі ретінде қолда бар жүйелерді дамыта отырып, қазіргі заманғы
технологиялар негізінде техникалық тұрғыдан қайта жабдықтап жетілдіру қарастырылған.
Осыған байланысты «Орбита» қазандығы жан – жақты жөндеуден өтіп жатқан кезде бақылау
- өлшеу аспаптарын таңдау өзекті мəселе болып табылады.
Жұмысты орындау кезінде келесі шаралар атқарылды: жылу тұтынушыларының санын
анықтау, жылудың жылдық шығынының кестесін құру, жылуға, желдетуге жəне ыстық
сумен жабдықтауға жұмсалатын жылу шығындарын, жылудың жылдық шығындарын
анықтау, қазандықтың негізгі жəне қосалқы жабдықтарын жəне жылумен жабдықтау жүйесін
таңдау, жылумен жабдықтау жүйесінің техникалық-экономикалық есебін жүргізу [1],
автоматтандыру жүйесінің жабдықтарын таңдау.
Аталған қазандықта негізгі отын ретінде газ қолданылады. Бұл кəсіпорынның басты
міндеті тұрғынүйлер мен өндірістік кəсіпорындарды жылумен қамтасыз ету. Орбита
қазандығында екі КВГМ-116,3-150 су жылытқыш қазандары жұмыс істейді. Олардың
өнімділігі 100 Гкал/сағ. Қазандық жұмыс температурасы 70-150 0С болатын суды өндіреді.
Қыстың ызғарлы-суық кезеңдерінде, қазандықтың жылулық міндеттемесі, оның су
құбырында жəне сыртқы жылу желісінде жоғалтқан жылумен бірге: өндірісте 170 Гкал/сағ;
желдетуге 15,5 Гкал/сағ; ыстық су торабына 5,5 Гкал/сағ жылу өндіреді.
Қазандықты сипаттайтын негізгі параметрлерді өлшеу жəне бақылау жүргізу үшін ескі
стандарттармен жасалған аспаптардың орнына төмендегідей қазіргі заманғы жетілдірілген
аспаптар таңдалып, олардың тиімділігі бағаланып, қолданылуға ұсынылды:
КСД – 1, КСД – 2, КСМ – 2, КПД – 1.
Жылумен жабдықтау жүйесін қоректендіріп тұру үшін Wilo Multivert MVIL 302
маркалы қоректік екі сорғысы алынды, оның біреуі резервтік болады [2].
Бұл жұмыста қазандықтың технологиялық бақылау жүйесіне қажетті аспаптар
таңдалды, сұлбалары ұсынылды, интернеттен жəне əдебиеттерден қажетті материалдар
жинақталып, негізгі есептеулерде Microsoft Office Excel жəне MatchCad программалары
қолданылды.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Варфоломеев Ю. М. Отопление и тепловые сети: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я.
Кокорин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.
2. Краснов В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебное
пособие/Краснов В. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.
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ӨНДІРІСТІ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Бектұрсынова С.Т.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекшісі: Нурмуханова А.З.
«3-Энергоорталық» АҚ - жылу мен электр энергиясын бірлесіп өндіруге арналған
энергия көзі болып табылады.
«3-Энергоорталық» АҚ - келесі бөлімдерден құралған ірі энергетикалық бірлестік:
- ЖЭС;
- жалпы ұзындығы 234,4 км болатын негізгі, таратушы, аудандық жылу желілері;
- РК-3 аудандық қазандық;
- К-19, К-24, К-54, К-49 жергілікті қазандықтары;
- ОНС-1, ОНС-2, ОНС-3, ОНС-4, ОНС-5, К-4, РК-1, РК-2, К-2 сорғы станциялары.
Метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі мақсаттары келесідей болып табылады [1-2]:
- өнім сапасын жақсарту, өндірісті басқару тиімділігі жəне өндірістік процестерді
автоматтандыру деңгейі;
- ғылыми-зерттеулер мен əзірлемелердің, тəжірибелер жəне сынаулар тиімділігін
арттыру;
- бухгалтерлік есептің сенімділігін қамтамасыз ету жəне материалдық құндылықтарды
жəне энергия ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру;
- көліктік менеджмент жəне қозғалыс қауіпсіздігін автоматтандыру деңгейін арттыру.
2007 жылдан бері «3-Энергоорталық» АҚ-да келесідей жұмыстар атқарылған:
- ұзындығы 11,5 км жəне құны 2 621,0 млн. тенге болатын 2х 1000 мм қаланың
оңтүстік бөлігінде жылу магистралінің құрылысы;
- бағасы 230,0 млн. тенге құрайтын № 1, 2, 3 салқындатқыш мұнараларды қайта құру;
- химиялық тазарту қондырғысын Q = 600 т / с-ге дейін кеңейту жəне кері осмос
қондырғысын орнату 271,2 млн. теңге.
Тақырыптың өзектілігі «3-Энергоорталық» АҚ-да метрологиялық қамтамасыз етудің
маңыздылығы мен өлшеу құралдарының бақылаудан өтуін қадағалау. Қарастырылатын
құрал-жабдықтардың метрологиялық сипаттамаларын анықтау арқылы оларға келесідей
тексеру түрлері жүргізіледі:
- калибрлеу;
- өлшеу құралдарын тексеру;
- қазандықтарды гидравликалық сынау;
- қазандықтарды термохимиялық сынау.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение. – М.: Стандартинформ,
2010. - 568 с.
2. Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства. учебное пособие. М.:
КНОРУС, 2009.  240 с.

307

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ
Бергалиева С.А.
КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Болегенова С.А.
Мировое производство пластика в 2014 году составило 300 миллионов тонн [1], в 2015
г. – 322 млн.т, и продолжает расти на 3,86%/г [2]. Годовой объем глобальных торгов
пластиковыми отходами составляет около 15 миллионов тонн, менее 5% производства
пластика [1]. Это показывает, что утилизация пластиковых отходов после потребления все
еще в зачаточном состоянии. В соответствии со статьей 301 «Экологического кодекса
Республики Казахстан» от 9 января 2007 года № 212-III (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 05.10.2018 г.) определен перечень отходов, не приемлемых для захоронения на
полигонах. Запрещается принимать для захоронения на полигонах отходы пластмассы,
пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовой упаковки [3]. Пластик используется для
многих различных продуктов,многие из которых имеют очень короткое время жизнии, таким
образом, составляют основную часть отходов.На мусоросортировочном комплексе города
Алматы с 3 сентября по 31 декабря 2018 года извлечено пластиковых отходов – 1520 т,
целлофана – 501 т [4]. В Республике Казахстан за 2017 год объем, образованных отходов
пластика составил 5274,32 т [5].В таблице 1 приведен сравнительный анализ воздействия на
окружающую среду производства 1 т гранул полиэтилена высокой плотности, как из
первичных материалов, так и из переработанных материалов.
Таблица 1 – Сравнительный анализ влияния переработки пластика на окружающую среду
Источники энергии
Сырая нефть
Природный газ
Ресурсы
Пластиковые остатки
Сырая нефть
Природный газ
Вода
Электрическая энергия
Твердые остатки
Выбросы (СО2)

Ед. изм.

Производство 1 т гранул HDPE
Из первичного сырья
Из вторичного сырья

Сравнение

л
Nm3

214
136

0,6
25

-100%
-82%

кг
л
Nm3
м3
кВт
кг
кг

0
928
565
32
681
6,4
870

1032
0
0
1,4
340
32
58

-100%
-100%
-96%
-50%
400%
-93%

За исключением твердых остатков, которые значительно увеличены, производство с
использованием переработанных материалов уменьшает все остальные параметры влияния
на окружающую среду. Таким образом, переработка пластмасс в целом имеет больше
экологических преимуществ, чем недостатков.
Таким образом, можно сделать вывод, что отрасль переработки полимерных отходов:
является актуальной; требует дальнейших исследований; наносит меньше экологических
последствий на окружающую среду.
Использованная литература:
1. https://www.coursera.org/learn/solid-waste-management/lecture/CyQPX/1-6-recyclingmunicipal-waste
2. PlasticsEurope (PEMRG); Consultic. Global plastic production from 1950 to 2015 (in
million metric tons) https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since1950/ (accessed 12.19.2017)
3. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года N 212 (с
изменениями от 5.10.2018)
4. Отчет о деятельности Управления природных ресурсов и регулирования
природопользования за 2018 г
5. Информационный обзор по результатам ведения Государственного кадастра
отходов производства и потребления за 2017 г.
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДА ЖƏНЕ МЕДИЦИНАДА МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ МАҢЫЗЫ
Берден Р.С.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: т.ғ.к Баймаханов Ғ.А.
Адамның өмірі мен оның денсаулығы ең құнды, баға жетпес байлық екені даусыз. Осы
мақсатта денсаулық сақтау ұйымдары күндіз-түні қызмет етеді. Уақыттың жылжуымен қатар
түрлі ауру түрлері шығып жатыр. Сонымен қатар дəрігерлердің жұмысын жеңілдетіп, нақты
диагноздар қоюда заманауи медициналық құрылғылардың саны да артып келеді.
Медицинада қолданылатын өлшеу құрылғыларының көмегімен науқастың дəл, сенімді жайкүйін ала аламыз. Сапалы қызмет пен қатесіз өлшеулер, сараптамалар науқас жағдайның тез
оңалып кетуінің ең басты алғышарттары. Ал өлшеу құрылғыларының бүтіндігіне, дұрыс
жұмыс жасауына метрология саласы жауап береді. Сондықтан денсаулық сақтау мен
медицинада метрологиялық қамтамасыз ету əрқашан да өзекті мəселе болып табылады жəне
ол үшін арнайы заңдар да қарастырылған [1].
Медицинада қолданылатын өлшеу құралдарының түрі
Жалпы техникалық
Арнайы топ
Физикалық əсер етуші
құрылғылар
(Секундомер, таразы т.б.)
(Тонометр,
электрокардиограф, (Электрофорез, плантоскоп,
фотоколориметр жəне т.б.)
магнитті терапия т.б.)

Интенсивті терапияда, кардиореанимацияда, онкологиялық жəне гемотологиялық
ауруларда балаларға екпе арнайы инфузиялық, шприцтік сораптың (насос) көмегімен егіледі.
Жас сəбилерге өте аз мөлшердегі екпені ұзақ уақыт аралығында егу керек. Мұндайға
адамның оргонолептикалық қабілеті сөзсіз жетпейді. Мысалы сағатына 1мл екпе егетін
жағдайлар болады. Бұл жағдайда өте жоғары класты аспаптың керек екені анық. Аталған
сораптар осындай қабілетке ие. Дегенмен медициналық жабдықтарды пайдалану кезінде
олармен жұмыс істеу ережесіне салғырт қарағандықтан немесе нұсқаулық бойынша жұмыс
жасамағандықтан оларға механикалық зақым келіп жатады. Сол арқылы оның дəлдік класы
төмендеп, артық немесе кем дозалану процесі жүруі мүмкін. Осындай жағдайларда бұл
жабдықтарға арнайы əдістер арқылы калибровка, салыстырып тексеру жұмыстары жүргізілуі
тиіс [2].
Өлшеу құрылғысы болып табылатын медициналық жабдықтардың барлығы
ҚазМетрИн реестрінде тіркелген болуы тиіс. Осындай құрылғыларға сенімділік жоғары. Ал
кəсіпорында немесе мекемеде мемлекеттік сатып алумен айналысатын мамандар техникалық
құрылғылардың жай-күйі туралы, қандай бұйым сапалы, қандай бұйым сапасыз екенін
ажырата бермейді. Сондықтан метролог мамандардың көмегімен техникалық база құратын
кезде сапалы, нормативтік құжаттар ҚР заңнамасының талаптарына сай келетін бұйымдарды
сатып алу жайында кеңесуі керек [3].
Пайдаланған əдебиеттер:
1 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7
маусымдағы N 53-II Заңы.
2 И.Ш. Абдуллин, Е.А. Панкова, Ф.С. “Шарифуллин Медицинские приборы, аппараты,
системы и комплексы”, КГТУ Казань 2011.- 100-101 с.
3 mailto:https://kazinmetr.kz/bd/
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DEVELOPMENT OF GREEN CONSTRUCTION IN KAZAKHSTAN
БозаеваА. Ғ.
əл-ФарабиатындағыҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к. Даңлыбаева А.К.
The global community’s response to threats to sustainable development from significant
environmental degradation and growing risks of global warming, dramatically limiting the potential
for further economic growth, has been the transition, first of all from developed countries, to a
“green” growth policy from the late 1980s. shaping a green economy.
In the construction industry a new direction appeared - “green” construction (green
construction). This term means the construction of buildings that are environmentally friendly and
sustainable, and also meet the requirements of energy efficiency, manufacturability and comfort of
the human environment and adequate economic profitability of architectural, structural and
engineering solutions.
The main focus of green buildings is to reduce the negative impact on the environment and
human health, reduce consumption and use energy and material resources throughout the entire life
cycle of a building, from site selection to design, construction, operation to repair and dismantling.
Data from various studies show that buildings around the world use about 40% of all primary
energy consumed, 67% of all electricity, 40% of all raw materials and 14% of all drinking water,
and also produce 35% of global carbon dioxide emissions and about half of all solid household
waste. Every year, 2.4 million people die from causes of air pollution in the world, 1.5 million of
them from indoor air pollution [2].
Kazakhstan has developed a concept for the transition to a green economy. Its main tasks are:
• first, improving the efficiency of resource use (water, land, biological, etc.) and their
management;
• secondly, the modernization of the existing and the construction of a new infrastructure;
• thirdly, increasing the well-being of the population and the quality of the environment
through profitable ways to mitigate pressure on the environment;
• fourthly, increasing national security, including water security [2].
Of particular relevance in the system of measures for the transition of Kazakhstan to a green
economy is the introduction of green standards into practice. Green standards are the basis for
assessing the environmental performance of buildings. They are relevant for different types of
buildings: office, residential, industrial, commercial, public. Objects certified by green building
standards ensure minimal environmental pollution, efficient use of natural resources, energy savings
and, most importantly, a high level of environmental safety for people.
The Kazakhstan Green Building Council has developed a national certification system for
“the Omir” building. It will extend to both residential and commercial construction. It will extend to
both residential and commercial construction. Omir standards are more widely available than
foreign ones. They are adapted to the Kazakhstan construction market and will be applied on a
voluntary basis. Green standards and green building have become global trends.
Greening the economy is the megatrend, which in the future will determine economic
efficiency and success.
References:
1. The official website of the Technical Committee. regulation and metrology MIT RK [Electronic resource] - Access Mode. - URL: http://www.memst.kz/.
2. The concept of the transition of the Republic of Kazakhstan to a "green economy" [Electronic resource] - Access Mode. - URL: www.eco.gov.kz/files/koncepciya.htm
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МЕКТЕП САЛУ КЕЗІНДЕГІ ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ САРАПТАМА АНАЛИЗЫ
Болат А.Н.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Нурмуханова А.З.
Жұмыс мектеп құрылысы барысында қолданылатын конструкторлық материалдардың
сапасын зерттеуге бағытталған. Жұмыстың мақсаты құрылыс конструкцияларының сапасын
зерттей отырып, оған техникалық сараптама жүргізу.
Құрылыс жұмыстары – жер жұмыстары, бетон жəне темір-бетон, жинақтау, əрлеу т.б.
өзара құрылыс процестеріне бөлінеді [1]. Мысалы, жер жұмыстарын жүргізу үшін мына
процестерді орындау қажет: жердің өсімдік қабатын бульдозермен тізіп алу, жер бетін
тегістеу, топырақты көлікке тиеп қазу, ордың түбін тазалау, т.б.
Құрылыс жұмыстары үш кезеңге бөлінеді: дайындық жұмыстары – жер астындағы
құрылыстары, жер үстіндегі құрылыстар жəне əрлеу жұмыстары.
Қазіргі кезде құрылыс лабораториялары МЕМСТ талаптарына сəйкес бірнеше сынақ
жүргізуге мүмкіндік береді: қаттылық, аязға төзімділік, суды сіңіруі, сыртқы бейнесінің,
формасының, салмағының анализы, жылу өткізгіштігі, иілу жəне қысым түсіргендегі беріктік
деңгейі [2].
Сыртқы əсерлердің мінезіне байланысты конструкцияларды сынау кезінде екі əдісті
ажыратады – статикалық жəне динамикалық [3-4].
Статикалық сынау кезінде əр түрлі шарттарда əсер ететін есеп жүктемелері жазылады
жəне өлшенеді. Динамикалық сынауларда мəжбүрлі немесе меншікті тербеліс режимі
кезіндегі конструкцияның реакциясын берілген əсер етулер үшін анықтайды.
Статикалық сынау кезінде сыналатын материал тұрақты немесе жай өсіп отыратын
қысымға ұшырайды. Сынақ зерттеулері қысым түскендегі деформацияны өлшеуге кетеді.
Динамикалық сынау кезінде материал соққылы қысым əсерінде болады. Динамикалық
сынаудың негізгі мақсаты конструкцияның жиілігін жəне өзіндік меншікті дірілін анықтау
болып табылады.
Қазақстанның статистикалық ақпараттарына сүйенсек, 2018 жылы жалпы орта
мектептерге мемлекет бюджетінен 48,4 мың орынға арналған 209 оқу орнына 45 млрд. тенге
бөлінді [5].
Қорытындылай келе, мектеп салу кезінде құрылыс материалдары сапасына жəне
мектепті жобалау барысында техникалық қауіпсіздікке жоғары мəн берілуі қажет.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.Атаев С.С. Технология строительного производства. М.: Стройиздат, 2004. – 559 с.
2.Инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов
производства работ (CH47-74) М.: Стройиздат, 2001.
3.Хамзин С.К. Монтаж строительных инструкций. Алматы.: Мектеп, 2005. – 168 с.
4. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и
дипломное проектирование. М.: Высшая школа, 2004. – 216 с.
5. https://365info.kz/2019/01/bolshe-vsego-shkol-i-poliklinik-postroeno-na-yuge-kazahstana
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ПЛАСТМАССАЛЫ ҚҰБЫРЛАРДЫ СЫНАУ НƏТИЖЕЛЕРІН СТАТИСТИКАЛЫҚ
ӨҢДЕУ
Болатқызы Л.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: PhD, Куйкабаева А.А.
Егер анықталып отырған көрсеткіштердің бір немесе бірнеше күмəнді мəндері мүмкін
болатын шекте орналасса, онда анықталып отырған көрсеткіштердің бұл мəндерін сенімді
деп алып соңғы нəтиже есептеледі. Орташа есепке алынатын соңғы мəндер саны N сынау
əдісіне байланысты стандартта қарастырылған үлгілер санынан кем болмауы керек.
Нəтижелерді статистикалық өңдеу тəсілдерін қолдана отырып сынау нəтижесінде алынған
қаттылық шамасының σi жеке мəндері 1 кестеде енгізіліп, əрі қарай өңделді.
1 кесте. Сынау нəтижесінде алынған қаттылық
Үлгі нөмері
1
2
3
4
5
Кернеуσi , кгс/см2
85
89
92
95
97

6
100

7
101

8
102

9
105

10
108

Күмəнді мəндер ретінде σ=108 жəне σ =85 алынады. Сонда n=2. Қалған
көрсеткіштерден (N-n=8) болжамды орташа арифметикалық мəні
формула
'
бойынша анықталды жəне σ =97.6≈98 тең болды. Формуладағы Xі– анықталатын X
көрсеткішінің жеке мəні, N – есепке кіретін, анықталатын көрсеткіштердің жеке мəндерінің
саны. Анықталатын көрсеткіштің орташа мəнін (Х), сынау əдісіне арналған стандарттар
талаптарына сəйкес орташа логарифмдік немесе орташа арифметикалық етіп анықтайды.
Жеке мəндерді анықтаған кезде қабылданған жуықтауды қолданып σ шамасының жуық
мəні алынды. Жеке мəндердің стандартты ауытқу шамасы анықталды. Сонда, σ’=97
шаманың болжамды стандарт ауытқуы S´= 5.5 болды. Мүмкін шекті анықтау үшін шаманың
ауытқуы ∆σ анықталды.α=0,95 жəне N-n=8 .t=2,37, сəйкесінше ∆σ=13. Мүмкін болатын
шек 98-13≤ ≤98+13 бойынша анықталды. Анықталатын көрсеткіштердің шамаларының
сенімді мəндері 85 пен 111 аралығында болуы керек. Екі күмəнді мəндеріміз де (σ=85 жəне
= 108) осы аралыққа жататындықтан олар есепке алынады N=10. σ жəне S
шамаларының соңғы нəтижесі анықталды σ=97; S= 7,3. X көрсеткішінің ізделініп отырған
мəні қарастырылатын, сенімділік интервал шекарасы 2∆X, болады. Əрі қарай сенімділік
интервалы анықталды. α=0,95 жəне N=10, сонда t=2,26 болуы керек. ∆X формуламен
анықталды. N - есепке кіретін, анықталатын көрсеткіштердің жеке мəндерінің саны. ∆σ =
, ∗ ,
= 5сондықтан ізделініп отырған материал қаттылығы σ 92 мен 102 аралығында
√
болады. АнықталғанV вариация коэффициенті V= 2,4 болды.Процент бойынша
салыстырмалы қателік ε=5%.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Матвеева С.И., Инженерная геодезия и геоинформатика, Академический проект,
Фонд «Мир», ISBN: 978-5-8291-1356-8; 978-5-919840-08-4: 2012. – 484 с.
2. Ворошилов А.П., Спутниковые системы и электронные тахеометры в обеспечении
строительных работ: Учебное пособие. – Челябинск: АКСВЕЛЛ, 2007. – 163 с.
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«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІН СЕРТИФИКАТТАУ ОРТАЛЫҒЫ»
ЖҰМЫСТАРЫН ТАЛДАУ
Джантаева Г.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: PhD, Куйкабаева А.А.
Халықаралық сертификаттаушы «SGS» компаниясы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық
компаниясы» АҚ –ын басқарудың сапалық, экологиялық қауіпсіздік жəне денсаулықты
қорғау мен еңбек қауіпсіздігінің ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ONSAS18001:2007
стандарты деңгейіне сай деп бағалады.Қазақстан темір жолының ISO 9001: 2008, ISO 14001:
2004, ONSAS18001:2007 талабына сəйкестігі менеджменттің ықпалдасқан жүйесі (МЫЖ)
маңызды тапсырма болып табылады. «ҚТЖ» ҰК» АҚ дамытудың 2020 жылдарға дейінгі
стратегиялық бағдарламасында ықпалдасқан менеджмендтік жүйесін ISO 9001: 2008, ISO
14001: 2004, ONSAS18001:2007 талаптарына сəйкестендіру қарастырылған. Темір тасымалы
қызметінің сапасын көтерудің ең маңызды қадымының бірі темір жол рельстерін шығарушы
зауыттарды сертификаттаудан өткізу болып табылады. Дипломдық жұмысты жазу
барысында жиналған материалдарды қолдана отырып жасалған талдау нəтижесіне сүйенсек,
Қазақстан Республикасында темір жол рельстерін шығарушы зауыттарды сертификаттау 1
суреттегі мекемелермен жүзеге асырылады.

Қазақстан
Республикасы
Индустрия жəне
сауда министрлігі

Техникалық
реттеу жəне
метрология
комитеті

ҚР СТ ИСО/МЭК
17025«ҚазСтИн»
2007талаптарына
сəй
жəне
«ҚазМетрИ кескелетін сынау ор
н»
талығыретінде Қазақ
стан
Республикасының
мемлекеттік техника
лы
бақылау жүйесінде а
ккредиттелген
мекеме

Сурет 1. Рельс зауытын сертификаттау процесіне қатысушылар
Республикасы индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Ақтөбе облысы Техникалық реттеу
жəне метрология департаменті, «ҚазСтИн» РМК Ақтөбе филиалы жəне «ҚазМетрИн» РМК
бірге Қазақстан Республикасы Индустрияландыру картасына енгізілген «Ақтөбе рельсарқалық зауыты» ЖШС жоғары сапалы сараланған төзімді рельстерді сынады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Қаржаубаев К.Е. Метрология жəне өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету. Оқу
құралы – Алматы: Нур-ПринтНур-Принт, 2011. – 240 б.
2. Қырғызбаева К.Ж. Сертификаттау. Оқу құралы – Тараз: М.Х. Дулати атын. ТарМУ,
2015. – 126 б.
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SOKKIA SET 530 RK – 3 СЕРИЯЛЫ ТАХЕОМЕТРІНІҢ ӨЛШЕУ ДƏЛДІГІ
Елібай А.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Зульбухарова Э.М.
Sokkia SET 530 RK – 3 сериялы тахеометрінің метрологиялық сипаттамалары
қабылдау мен өлшенетін бұрыш дəлдігін анықталды.
Орташа кватраттық ауытқуды есептеу үшін Sokkia SET 530 RK – 3 электронды
тахеометрімен бір бұрышы бірнеше рет өлшенді. Өлшеу нəтижелері 1 – кестеде көрсетілген.
1 – кесте. Өлшеу нəтижелері
№

хi ,°

∆х=хi – хорт

∆х2

1

39°16.42'

-0.00375'

0.000014

2

39°16.39'

-0.0375'

0.001139

3

39°16.38'

-0.04375'

0.001914

4

39°16.5'

0.07625'

0,005814

5

39°16.37'

-0.05375

0.002889

6

39°16.44'

0.01625

0.000264

7

39°16.38'

-0.04375

0.001914

8

39°16.51'

-0.08625

0.007439

Қосындысы

0.021387

Орташа мəн мынаған тең болды: хорт=39°16.424'.
Орташа квадраттық ауытқу мынаған тең болды:
= 0.021387/8 = 0.051′ = 3.06"
Sokkia SET 503 RK – 3 электронды тахеометрінің техникалық сипаттамасында бір
қабылдаумен бұрышты өлшегенде орташа квадраттық ауытқу 5,0" аспау керек болатын.
Жүргізілген өлшеуде орташа квадраттық ауытқудың мəні 3,06" – қа тең болып, стандарт
талаптарында талап етілген дəлдікті қанағаттандырды.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Нұрпейісова М.Б.,Рысбеков Қ.Б. «Геодезиялық аспаптар»: оқу құралы.-Алматы:
ҚазҰТУ, 2010 – 244 б.
2. Нұрпейісова М.Б.,Рысбеков Қ.Б. «Геодезиялық жəне маркшейдерлік аспаптар»:
оқулық-Астана: Фолиант. 2013-192 б.
3. Каржаубаев К. Е. “Метрология жəне өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету”;
Алматы қаласы, Нұр-Принт баспасы; 198-202 бет
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ СУ ӨТІМДІЛІГІНІҢ МАССАЛЫҚ ҮЛЕСІНІҢ
ЕСЕБІ
Ергеш С.Б.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: PhD, Куйкабаева А.А.
Суға қанған үлгілерді судан суырып алады, дымқыл матамен сүртіп жəне өлшейді.
Силикаттық бұйымдардың үлгілерін өлшегеннен кейін тұрақты салмаққа келгенге дейін
өлшейді. Геометриялық өлшемдер бойынша үлгілердің көлемін анықтайды, 1мм аспайтын
қателіктермен өлшейді. Үлгілердің сызықтық өлшемдерін анықтау үшін 3 жерден өлшейді қабырғаларынан, ортасынан жəне шекараларынан. Үш өлшеудің орташа арифметикалық
ақырғы нəтижесін алады. Үлгілерді шаңдардан тазартады жəне қалыпты салмаққа келгенге
дейін кетіреді.
Су өтімділігінің массалық үлесін келесі формуламен есептейді [1, 2]:

W

m1  m

m

 100 %

(1)

мұнда: m – тұрақты массаға дейін кептірілген үлгі массасы, г.
m1 - су сіңірген үлгі массасы,г.
W =

1,9 -1,7

1,7

100% = 11,7%

(2)

Осы формуланы қолдана отырып 5 үлгінің су өтімділігі есептелініп, 1 кестеге енгізілді.
1 кесте. Су өтімділігін есептеу
Көрсеткіш, өлшем бірлігі
Үлгілердің көрсеткіш мəндері
I
II
III
IV
V
Құрғақ үлгі массасы m, кг
1,7
1,8
1,7
1,8
2
Қаныққан үлгі массасы m1, кг
1,9
2
1,87
1,95
2,25
Үлгі
Ұзындығы a,мм
250
250
250
250
250
өлшемдері Ені b,мм
120
120
120
120
120
Биіктігі a,мм
65
65
65
65
65
Үлгі көлемі V, см3
1950
1950
1950
1950
1950
Су жұту
Массалық WM, %
11,7
11,11
10
8,3
12,5
ГОСТ 530-2007 бойынша кірпіштің дымқыл жұтуы 6-12% арасында болуы керек.
Сонымен, зерттелген үлгілердің су жұтқыштығы талапқа сай болды. Су жұтқыштық өте
маңызды көрсеткіштердің бірі.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Степанов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических
испытаний: Справ. - Машиностроение, 1985. – 232с.
2. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов. Учебное пособие / К.Н.
Попов, М.Б. Калдо, О.В. Кульков; Под общ. Ред. К.Н. Попова. – 2-е изд. Перераб. и доп. –
М.: Высш. шк., 2004.- 287 с.: ил.
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СТИГМАТИКАЛЫҚ КӨЗІЛДІРІК ЛИНЗАЛАРЫНЫҢ АРТҚЫ ШЫҢДЫҚ
РЕФРАКЦИЯСЫН ӨЛШЕУЛЕР БАРЫСЫНДАҒЫ АНЫҚТАЛМАҒАНДЫҚ
Еркін Н.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Зульбухарова Э.М.
Стигматикалық көзілдірік линзаларының артқы шыңдық рефракциясын өлшеулер
барысында арнайы келтірілген шамалар алынды. Көзілдіріктің екі линзасы таңдап алынып,
диоптриметр ДО-2 өлшеу құралында өлшеу жүргізілді. Өлеулер шарттары: бөлме
температурасы – 24С, ауа ылғалдылығы – 68%, қысым – 92 кПа, қорек көзі – 220В.
Кесте 1. Стигматикалық көзілдірік линзаларының артқы шыңдық рефракциясын өлшеу
нəтижесі
№
Өлшеулер, дптр
линза
Орташа,дптр
1
2
3
+2,5
+2,6
+2,4
+2,5
1
+2,4
+2,5
+2,5
+2,47
2
Өлшеулердің орта мəнін тауып алынды: 1 линза: +2,5; 2 линза: +2,47.
Екінші А типтегі стандартты анықтав\лмағапндық табылды:
ni
1
u A ( xi )  u А ( xi ) 
( xiq  xi )2 .

ni (ni  1) q 1

(1)

1. (xiq  xi ) = (+2.5-2.5)2= 0
2

2. (xiq  xi ) = (+2.6-2.5)2 = (0.1)2 = 0.01
2

3. (xiq  xi ) = (+2.6-2.5)2 = (0.1)2 = 0.01
2

4. (xiq  xi ) = (+2.4-2.47)2 = (-0.07)2 = 0.0049
2

5. (xiq  xi ) = (+2.5-2.47)2 = (0.03)2 = 0.009
2

6. (xiq  xi ) = (+2.5-2.47)2 = (0.03)2 = 0.009
2

(1) орнына қойып мына мəнді алынды: u A ( x i )  u А ( x i ) =0,0000075.
Қосынды стандартты белгісіздік қарастырылды. Бұл кезде диоптриметрдің ДО-2
паспортында көрсетілген қателігін стандартты белгісіздікке айналдырылды. Оның
паспортында көрсетілген қателігі мынау:
- шыңдық рефракцияны өлшеу диапазоны
-25-тен +25 дптр дейін.
- шыңдық рефракцияны өлшеу қателігі
±0,15 дптр.
- шыңдық рефракция шкаласының бөлік құны
0,125 дптр.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Левин Г.Г. Приборы для исследования состояния зрительного анализатора / Левин
Г.Г, Белякова Т.Ф. // Мир измерений. – 2005. – № 6. – С. 17-20.
2. Урмахер Л. С., Айзенштат Л. И. Офтальмологические приборы. М.: Медицина, 1998.288с.
3. Ильин Р.С., Федотов Л.А., Федин Г.И. Лабораторные оптические приборы.-М:
Машиностроение, 1966.
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4. Атласов Э. А., Шелымагина А. Н. Состояние и тенденции развития очковой оптики М. : Информприбор, 2016. - 51 с. Шифр РНБ: П16/1586
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ЛИНЕЙНЫЕ ПАРМЕТРЫ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЙ ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Ермеков Д.К.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научные руководители: В.В. Поветкин (КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан),
Ж. Руткуниене (КТУ, Каунас, Литва)
На сегодняшний день глобальный экономический кризис подвергает все больше
отраслей промышленности уделять большое внимание увеличению срока службы и
восстановлению рабочих поверхностей различных деталей и механизмов. В ряде случаев для
увеличения ресурса деталей является целесообразным применение различных способов
нанесения защитных и упрочняющих покрытий на их рабочие поверхности. При этом
удается достигнуть значительной экономий дорогостоящих материалов, так как из простых
материалов, а все необходимые эксплуатационные характеристики обеспечивает защитное
покрытие, нанесенное на рабочую поверхность детали.
При нанесении покрытий необходимо соблюдать те параметры качества, которые после
выполнения упрочнения деталей, способствует упрочненным и другим работающим на ряду
с ним деталям сохранить функциональность, качественные и количественные
характеристики рабочих поверхностей. Одним из этих характеристик является линейные
размеры, допуски, отклонения и посадки. В системе допусков ИСО на линейные размеры
обозначение квалитета состоит из номера, следующего за аббревиатурой IT (например, IT7).
Каждый конкретный квалитет соответствует одному уровню точности для любых
номинальных размеров [1]. Согласно стандарту, можно сказать, что именно квалитетами
определяется то, насколько точно изготовлено изделие в целом или его отдельные детали.
Совокупность тех допусков, которые для всех номинальных размеров соответствуют одному
и тому же уровню точности, именуется системой квалитетов.
Стандартом было установлено 20 квалитетов: от 0,1, 0, 1, 2 … до 18. С возрастанием
квалитета допуск деталей увеличивается, точность уменьшается. Совокупность допусков и
посадок, которая создана на основании теоретических исследований и экспериментальных
изысканий, построена на основании практического опыта, называется системой допусков и
посадок. Основным ее предназначением является выбор таких вариантов допусков и посадок
для типичных сочленений различных деталей машин и оборудования, которые минимально
необходимы, но полностью достаточны. При конструировании различных машин и
механизмов разработчики исходят из того, что все детали должны соответствовать
требованиям возможности повторяемости, применяемости и взаимозаменяемости, а также
быть унифицированными и соответствовать принятым стандартам. Показатели качества при
технологических методах обработки наружных цилиндрических деталей, внутренних
цилиндрических деталей и плоскостей на прямую зависит от этапов подготовки, квалитетов
линейных параметров и средней арифметического отклонения профиля шероховатости [2].
В заключении хотелось бы отметить, что при применении различных способов
нанесения защитных и упрочняющих покрытий, в целях повышения качества нанесения,
необходимо провести исследования и определить параметры нанесения и утвердить
технологический процесс нанесения самофлюсующихся наплавочных порошков.
Использованная литература:
1. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости.
Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры.
Основные положения, допуски, отклонения и посадки.
2. Кондаков А.И. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. М.:
Кронус, 2012.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТАСЫМАЛДАУ ПРОЦЕСТЕРІН ЗАМАНАУИ
СТАНДАРТТАРМЕН ЖƏНЕ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Ермекова Н.С.
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., доц. Төлеуов Ғ.
Ұлттық қауіпсіздікті, адамның денсаулығы мен өмірін сақтау, қоршаған ортаны қорғау
сияқты мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі тасымалдау процесі. Қазақстан Республикасы
мүше болып табылатын жəне қазіргі заманғы жаһандану процесі мен дүниежүзілік
экономикалық қарым-қатынас жағдайында еліміздің тасымалдау процестері қызметінде бірқатар
маңызды мəселелер туындауда. Ұлттық бақылауға Қазақстан Республикасының мемлекеттік
шекарасын кесіп өтетін барлық объектілер (адамдар, жануарлар, тауарлар мен тасымалдау
құралдары) жатады [1]. Мақсаттарына байланысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тауар тасымалдау, объектілерді бақылау келесі бағыттардан тұрады:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасындағы радиоактивті материалдардың
(РМ) заңсыз тасымалдануына жол бермеу жəне оларды бақылау;
2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасындағы Ұлттық Бақылаудың заңды
тасымалдануын қатаң бақылау;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы тасымалданатын Ұлттық
Бақылаудың деңгейі жоғары тауарлар мен тасымалдау құралдарын міндетті бақылауды жүргізу
тəртібін жəне ұйымдастырудың негізгі жағдайларын анықтау;
4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы тасымалданатын Ұлттық
Бақылау деңгейі жоғары тауарлар мен тасымалдау құралдарын заңсыз тасымалдауға жол
бермеуге бағытталған қатаң бақылауды жүргізу тəсілдерінің жалпы критерийлерін анықтау;
5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы тасымалданатын Ұлттық
Бақылау деңгейі жоғары тауарлар мен тасымалдау құралдарын заңсыз тасымалдау фактілерін
анықтау кезіндегі радиациялық қауіпсіздікті ұйымдастыру іс-шараларын жоспарлау мен жүзеге
асыру критерийлерін анықтау [2].
Қазіргі кезде тауар тасымалдаудағы жолдың үстіңгі қабатына қажетті материалдардың
сапасын заманауи жаксартуға міндет қойып отыр. Осы тауар тасымалдаудағы жол сенімділігін
жəне қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету көзделуде. Тауарды тасымалдаудағы жеткізілетін
өнімдердің əрқайсысының сапасының жоғары болуына тұрақты бақылау орнатқан. Тасымалдау
процесіне қажетті материалдардың қауіпсіздігі көрсеткіштерінің талабы Еуразиялық
экономикалық Одақтың «Теміржол көлігі инфрақұрылымы қауіпсіздігі туралы» техникалаық
регламентімен сəйкес келеді. Осындай белгіленген талапты жақсарту, қамтамасыз ету
мақсатында тіркелген сынақ зертханаларында сынақтар жүргізіледі. Егер де ақаулы тауарлар
анықталған жағдайда оны міндетті түрде қалпына келтіру шараларын қолданады. Стандарт
бойынша теміржолдың жылжымалы құрамы мен тасымалдау процесінін құрамдас бөлшектерін
шығаратын кəсіпорындардың өзіне тиесілі шартты түрдегі нөмірі беріледі. Мөрлеу «Теміржол
жылжымалы құрамы мен оның тауар тасымалдаудағы құрамдас бөлшектерін шартты нөмірмен
мөрлеудің» 620100210058-ТЦ-03-2018 бекітілген мекеме Стандарты келісіміне сəйкес тиісті
қызымет түрлері тіркеледі. Осы стандартты мүлтіксіз орындау техникалық реттеу саласының
нормативтік құжаттары талаптарына сəйкес келмейтін магистральдық желідегі қолданыстағы
теміржолдың жылжымалы құрамы мен тауар тасымалдаудағы құрамдас бөлшектерін əрі қарай
пайдаланудан шығаруға мүмкіндік береді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы 2000 жылғы 7 маусымдағы №53-II Қазақстан
Республикасының Заңы
2. ГОСТ 1.25-76 «Метрологическое обеспечение. Основные положения»
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ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫН ҚҰРАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН
АРҚАУДЫҢ САПАСЫН ТАЛДАУ
Есет Н.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: магистр, аға оқытушы Нурымов Е.К.
Арқау -соғылатын жəне сығылатын күштерді қабылдауға арналған темір-бетон
құрылымдағы сызықтық созылған элемент[1].
Арқаудыңшартты белгісіарқаудың тобынан, диаметрінен жəне осы стандарттың
белгісінен тұрады.
Арқауды биіктігі бойынша S240, S400, S500 топтарға бөледі.
S240 тобының арқауын ыстық илемдеу жолымен тегіс профильмен, S400 тобының
арқауын, S500 тобының арқауын мерзімді профильдің пішінімен дайындайды.
Мерзімді профильдің пішінімен дайындалатын арқау профильдің əр түрлі
жақтарында орналасқан көлденең орақ тəрізді шығыңқылықтардың екі қатарымен
сипатталады, бұл жерде бір қатардың шығыңқылықтарында өзектің бойлық білігіне β
бірдей көлбеу бұрышы болады, ал басқа қатардың шығыңқылықтары - өзектің бойлық
білігіне β əр түрлі көлбеу бұрыштарымен алма-кезек кезектесетіндер, ал басқа қатардың
шығыңқылықтары - 35° бастап 75° дейінгі шектерде β əр түрлі көлбеу бұрыштарымен
алма-кезек кезектесетіндер.
Көлденең қабырғалардың орақ тəрізді профилі болуы жəне өзектің беткі қабатымен
бір қалыпты қосылуы қажет (егер профильдің ұқсас қасиеттеріне беткі қабаттың басқа
арнаулы пішінімен қол жеткізу мүмкін болмаса). Көлденең қабырғалардың проекциясы
өзектің айналасының кем дегенде 75 % қамтуы қажет[1].
Көлденең қабырғаның алдыңғы беткі қабатының 45° астам көлбеу бұрышы жəне
дөңгелектеу болуы қажет; өзектің беткі қабатына қабысатын учаскелерде дөңгелектеу
болуы тиіс.
β көлденең жəне бойлық қабырғасы арасындағы бұрыш 35° бастап 75° дейін.
Қабырғаның h биіктігі нақты диаметрдің 0,05 мм бастап 0,12 мм дейін, с көлденең
қабырғалары арасындағы қашықтық нақты диаметрдің 0,5 мм бастап 1,0 мм дейін.
Мерзімді профильді арқаудың fR көлденең қабырғаларының майысуының
салыстырмалы ауданын, мм2, айқындау Формула бойынша жүргізіледі:
fR = (KFRsin β)/(πdномt),
мұндағы FR – бір көлденең қабырғаның бүйірлік беткі жағының ауданы, мм2;
β – көлденең қабырғаның көлбеу бұрышы;
dном – арқаудың нақты диаметрі, мм;
t – көлденең қабырғалар арасындағы қашықтық, мм;
K – айналасы бойынша көлденең қабырғалардың саны.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. ҚР CТ СТБ 1704-2011 «Темірбетон құрастырылымдарға арналған кернеуленетін
арқау. Техникалық шарттар».
2. Аскаров Е.С. Управление качеством -Алматы: ТОО «Печатный Дом «Домино»,
2005.-228с.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКИРОВКИ В СТРАНАХ ЕАЭС
Есказиева М.Т
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы,Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Лаврищев О.А.
Маркировка товаров помогает обеспечить взаимное признание качества и безопасности
товаров в рамках Единого экономического пространства. В настоящее время во всех пяти
странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) существуют свои системы
маркировки и прослеживаемости, в основном отличающиеся друг от друга платформами
информационных систем, перечнем товаров, обязательных к маркированию, и требованиям к
самим меткам. К примеру, в Беларуси, Казахстане и России обязательной маркировке и
прослеживаемости подлежит подакцизная алкогольная и табачная продукция. В Беларуси,
Киргизии и России – продукция животного происхождения, в Армении маркируются 42
группы товаров. Также системы прослеживаемости для различных видов продукции
подразумевают разную идеологию и архитектуру как программного, так и физического
решения.Все это может быть препятствием для свободного обращения товаров в рамках
ЕАЭС, увеличивая таким образом логистические затраты, время на поставку товара,
содержание складских площадей и т. д.Так, для одного ряда товарных групп предполагается
модель сквозной прослеживаемости с контролем продвижения товара по дистрибьюторской
цепочке, для другого - только регистрация ввода и вывода из оборота.В настоящее время все
указанные системы прослеживаемости товаров находятся на различных стадиях - от
разработки до внедрения и интеграции с базами налоговых и таможенных служб.Внедрение
данных систем требует периодических корректировок в деятельности государственных
органов и национальных операторов, что, как правило, находит свое отражение и в
изменении законодательства.Это делает затруднительным осуществление предварительных
расчетов по расходам на генерацию кода, покупку этикетки, приобретение оборудования,
программного обеспечения, их установку и поддержку. Кроме того, предполагаются расходы
на дополнительный штат и производственные процессы.
В Казахстане до лета надзорными органами проводились разъяснительные работы. В
настоящее время проводятся точечные проверки налогоплательщиков для обучения
правилам маркировки. Административную ответственность планируется ввести с 2019 года.
Маркирование товаров не освобождает рынок стран ЕАЭС от небезопасной продукции. Для
создания «последней мили» прослеживаемости перед продажей потребителю необходимо
приобрести и поддерживать в рабочем состоянии устройства контроля маркировки
(сканеров) и каналов связи, а в случае продажи товаров с различными видами меток –
несколько таких устройств. Кроме того, если государства-члены захотят ввести у себя, вслед
за более сильным соседом, систему маркировки в определенной категории, то будут
вынуждены принять уже существующий подход к такой маркировке, поскольку велик риск
отказа производителей от двух не гармонизированных систем маркировки. Таким образом,
исходя из анализа нормативных и институциональных проблем, видится целесообразным до
введения к 2025 году единой инфраструктуры прослеживаемости ЕАЭС осуществлять
маркирование в добровольном порядке и тестовом режиме, избегая дополнительных
издержек на конечного потребителя, а также с учетом широкого обсуждения с участием
представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.Переход к новой учетной
политике на товарном рынке, особенно в период цифровизации экономики, – потребность
вполне своевременная и уместная.
Использованная литература:
1. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав
потребителей»
2. В.П. Федько, А.И. Альбеков Маркировка и сертификация товаров и услуг: учебное
пособие для вузов. - Ростов на Дону: Феникс, 1998.- 639 с.
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ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДА КАЙДЗЕН ЖҮЙЕСІН ЕНДІРУ
Жақыпқызы Т.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшілері:Болегенова С.А.,Шортанбаева Ж.К.
Қызмет көрсету саласында ұзақ мерзімді бəсекелестікті қамтамасыз ету бұл компания
басшыларының ең басты мəселесі, бұны үнемі жəне шындап шешіп отыру керек.
Нəтижесінде дамисын немесе нарықтан кетуге тура келеді. Бизнес даму үстінде болады,
егер жақсарту жұмыстары жасалып отырса. Мұндай компаниялар үшін Кайдзен бизнес
жүргізудің түпкі мағынасын түсіндіру жəне үздіксіз жақсарту əдістерінің бірі болып
табылады.
Кайдзен  бұл істеп жатқан жұмысымызды жақсартуға үнемі ұмтылу. Бұл
тұжырымдамада менеджменттің үлкен мүмкіндіктері жатыр. Кайдзенге сəйкес, жақсартумен
күніге айналысу керек. Күнделікті жақсартулар көлемді қаржылық шығынды қажет етпейді
жəне үлкен емес, тіпті елеулі емес болуы да мүмкін. Алайда бірігіп , соңында көлемді
қаржылық шығындарсыз-ақ бірталай жетістік береді. Кайдзенді ендіру үшін атқарылатын
жұмыстар мен ойлау қабілетіне көп назар аудару керек.
Кайдзенді ендіру бұл ұзақ мерзімді жоба екенін айта кету керек жəне де Кайдзен
ойымыздың бейнесі болуы керек .
Алғашында Lean-жүйесін автомобильді қызмет саласында қолданған. Кейінірек
үздіксіз өндіріс, сауда, қызмет көрсету саласы, денсаулық сақтау жəне мемлекеттік қызмет
саласында да бұл тұжырымдаманы үйлестіріп қолдана бастады.
Тапсырыстың орындалу жылдамдығының артуы, қорлар деңгейінің азаюы,
шығындардың азаюы– мұның барлығын Кайдзен жүйесін ендірілуінің нəтижесі ретінде
байқаймыз. Қызмет көрсету операцияларын тұтас талдап шыққаннан кейін, жүйені ендіру
барысында кайдзен-топ жұмысын ұйымдастыруға болады. Кайдзен-топ үнемді өндіріс пен
компанияны үздіксіз жетілдіруде өте маңызды роль атқарады. Əріптестермен бір топта
жұмыс жасай отырып, үрдістер мен операциялардағы мықты жəне əлсіз тұстарды анықтауға
болады. Негізгі үрдістердегі туындайтын проблемаларды талдау əр түрлі деңгейдегі
жұмыстардың ерекшелігін анықтауға жəне жақсы түсінуге көмектеседі.
Бұдан бөлек,
топтар өзекті сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді жəне үрдістер мен операцияларды
жақсарту бойынша идеяларды жасауға мүкіндік береді.
Кайдзен жүйесін жүзеге асыру арқылы компания операцияларды оңтайландырады жəне
стандарттайды, жұмысшылар еңбегін азайтады, нарықта бəсекеге қабілеттілікті арттырады.
Нəтижесінде компания өздерінің көрсеткіштерін арттыруға, үрдістердің логистикалық
басқарылу деңгейін арттыруға, бəсекелестер алдында артықшылықтарға ие болуға жəне де
нарықта өз позицияларын одан əрі нығайтуға мүмкіндік алады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Семакина
Г.
А.
Взаимоотношения
с
потребителями
—
основа
конкурентоспособности предприятий сферы сервиса //Бизнес. Образование. Право. Вестник
Волгоградского института бизнеса. / отв. ред. В.Д. Смирнова – Волгоград: № 2 (31), 2015. –
334с. (С.115-119) ISSN 1990-536Х
2. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества / Масааки
Имаи; Пер. с англ. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 416с. ISBN
978-5-9614-1558-2.
3. Болтрукевич В.,Попенко И. Кайдзен для рабочих / Пер. с англ. — М.: Институт
комплексных стратегических исследований, 2007. — 152 с. - ISBN 978-5-903148-21-9
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КƏСІПОРЫНДА ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН САПА ЖҮЙЕЛЕРІН ДАМЫТУ
Жусипова О.К.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: ф. - м.ғ.к., аға оқытушы Айтқожаев А.З.
Сапа жүйесі - əлем мойындаған жəне кез - келген ұйымды басқарудың тиімді құралы.
Бүгінгі таңда Сапа жүйесін ИСО 9000:2000 сериялы халықаралық стандарттар талабына
сəйкестендіріп жасау жəне сертификаттау бойынша жұмыстар жүргізілуде.
9000 сериялы ИСО стандарттары тұтынушы талаптарын қанағаттандыратын тауар мен
қызмет өндірісін ұйымдастыру жөніндегі дамыған елдердің жинақталған тəжірибесінің
көрінісі болып саналады. Бұл стандарттардың ережелерін кəсіпорында орындау дегеніміз өндірілетін өнімнің сапасын жұрт мойындаған кепілдікпен қамтамасыз ету. Жұмыстарды
арнайы құрылған бөлімше - Сапа кепілдігі басқармасы жүргізеді.
Сапа басқару жүйесінің əдістемесі мен тəсілдері кəсіпорын құрылымын өзгерту жəне
ағымдағы үдерістерді жеңілдету мен жақсарту кезінде қолданылды. Сапа жүйесін жасақтау
тұсында кəсіпорын өз қызмет аясының түрлі салаларын басқаруды жетілдіріп, ол өз кезегінде
жаңа үдерістерді, құжаттардың жаңа үлгілерін жасау мен қолданысқа енгізу ісінде көрініс
табады.
Дамыған елдердің жүз мыңдаған тауар өндірушілері өз қызметтерін осы нормаларға
сəйкестендіреді. ТМД елдеріндегі олардың саны бірнеше онмен ғана саналады, алайда
халықаралық стандарттарға сай жұмыс істеуге ұмтылыс қарқын алып келеді.
Сапа басқару анықтамасын қарастыру үшін үйымды басқару дегеніміз не дегенді
жалпылама тұрғыда бейнелеп алған пайдалы. Барынша қарапайым түрде айтқанда басшылық
дегеніміз - мақсаттарға қол жеткізу жолында ресурстарды ұйымдастыру, бақылау жəне
басқару. Оны неғұрлым дəлірек ұйымның мақсаттары мен міндеттерін, басшылықтың
саясатын айқындау жəне алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін сол саясатты басқару
жүйесіне енгізу ретінде бейнелеуге болады.
ИСО 9000 стандарттарының ерекшелігі сапа жөнінен ұжым басшылығының
жауапкершілік дəрежесі болып табылады. Ұжым басшылығы сапа жағынан саясаттың
жүргізілуіне, сапаны басқару жүйесінің жұмыс істеуіне, енгізілуіне, құрылуына жауап береді
жəне осының бəрі құжаттарда нақты хатталуы керек. Басшылық міндеттеріне: мамандарды
таңдау жəне өнімді өлшеу, бақылау, сынау жабдықтары үшін қажетті ресурстардың бөлінуі,
сонымен қатар ақпараттық қамту үшін компьютерлік техника кіреді. Сонымен қатар осының
бəрі құжаттарда нақты хатталуы керек. Басшылық біліктіліктің керекті деңгейін орнату керек
жəне мамандардың уақытылы мамандығын жоғарылатуды бақылау керек. Халықаралық
ИСО 9000 стандарттары Қазақстанда СТ РК ИСО 9000 - 2001 жеке стандарттары ретінде
барлық жерде енгізілуде.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты атты Қазақстан халқына Жолдауынан.
2. Мендебаев Т. М. Сапаны басқару: Оқулық / Т. М. Мендебаев, А. З. Габдуллина, А. Т.
Альпеисов. – Алматы: ЖШС РПБК «Дəуір», 2013. – 248 б.
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СТАНДАРТТАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Зулпыкарова А. Н.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: магистр, аға оқытушы Нурымов Е.К.
Стандарттау
жұмыстарының
тиімділігі
одан
қоғам
көлемінде
(халық
шаруашылығында) алынған пайда мөлшерінің осы пайдаға қол жеткізуге жұмсалған қаржыға
қатынасы түрінде анықталады.
Стандарттау жұмыстарының тиімділігі мына мақсаттарда анықталады:
- нақтылы стандарттау жұмыстарын мемлекеттік жəне мемлекетаралық стандарттау
жұмыстарының жоспарларына қосудың орынды екенін дəлелдеу үшін;
- стандарттарға енгізілуі мүмкін шешімдердің ішінен оңтайлысын таңдап
алу үшін;
- стандарттау саласындағы жұмыстың нəтижелілігін бағалау үшін.
Стандарттау жұмыстарының тиімділігі оның мынандай негізгі түрлерімен сипатталады:
- экономикалық;
- техникалық жəне ақпараттық;
- əлеуметтік.
Экономикалық тиімділік стандарттардың мына түрлерін əзірлегенде жəне қолданғанда
анықталуы тиіс:
- өнімге (қызметке) техникалық талаптар немесе шарттартағайындалатын
стандарттарды;
- процеске (жұмысқа) арналған стандарттарды;
- бақылау əдістеріне арналған стандарттарды.
Техникалық тиімділік негізге алынатын (ұйымдық-техникалық, жалпы техникалық)
стандарттарға қатысты анықтау ұсынылады.
Стандартты қолданудан алынатын техникалық пайданың салыстырмалы көрсеткіштері
түрінде анықталуы мүмкін. Мысалы, қауіпсіздік деңгейінің артуы, материалдың жəне
энергиялық сыйымдылықтардың азаюы, т.б.
Əлеуметтік тиімділік негізгі тəжірибеде қолданылатын өнімге (қызметке, процеске)
қойылатын міндетті талаптардың көпшіліктің денсаулығына, тұрмыс деңгейіне жəне басқа
да əлеуметтік маңызы бар жағдайларда оң өзгерістер əкелуінде. Мысалы, өндірісте
жарақаттану, ауырып қалу деңгейлерінің төмендеуі, т.б.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Акишев К., Дарибаева Г. Стандарттау, метрология жəне сəйкестікті бағалау: Оқулық.
- Астана: Фолиант, 2008. - 256 бет.
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ҚР-ДАҒЫ ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ САПАСЫН БАҒАЛАУ ЖƏНЕ
ТҰТЫНУШЫЛЫҚ СҰРАНЫС
Исмайлова М.Е.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD, аға оқытушы Оспанова Ш.С.
Қазіргі таңда туризмнің қызмет саласының басқа түрлерімен тығыз байланысты болуы
сыртқы экономикалық, экологиялық жəне əлеуметтік-мəдени эффектілерді тудырады,
олардың таралуы туристік əрекет субъектілерін бақылау саласынан тыс болады. Осыған
байланысты туристік өнімнің сапасын жоғарылату туристік фирманың негізгі мақсаты жəне
туристік фирманың тұрақты бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің маңызды
факторларының бірі болып табылады. Осылайша клиенттердің əр түрлі сатып алу
қабілеттеріне байланысты туристік нарықтың əр түрлі бөліктерінде туристік өнімнің сапасы
сұраныстың қалыптасқан жағдайы мен нарықтағы ұсыныстарға сəйкес теңгерілуі қажет.
Туристік қызметтердің сапасын жоғарылатудың маңызды мəселелерінің бірі – оны
интегралды бағалау болып табылады. Оны жүргізумен байланысты негізгі мəселелерге
келесілерді жатқызуға болады:
– сапа деңгейін бағалауға жоғары субъективтілік енгізетін адам факторының болуы;
– бір туристік өнім бағасының нарықтың əр түрлі бөліктерінде көп мəнділігі;
– туристік өнімнің сапасы мен тиімділігінің əр түрлі дифференциалды критерилерінің
бір-біріне қарама-қайшылығы.
Жұмысты жазу барысында туристік өнімді қалыптастырғаннан кейін жəне оның өзіндік
құнын есептегеннен кейін нарықтың сəйкес бөлігінде оның сапа деңгейін бағалау келесі
əдістеме бойынша орындалды.
1. Туристік өнімді қалыптастыру жəне оған кіретін қызметтердің өзіндік құнын бағалау.
Сұраныс пен ұсыныстарды, сондай-ақ жоспарланып отырған сатылым мен пайда көлемін
есепке ала отырып туристік өнімнің бағасын анықтау.
2. Осы туристік өнім жүзеге асырылатын нарық бөлігі анықталады.
3. Сапа көрсеткіштері жүйесін қалыптастыру. Сəйкес анық емес шкалалардың негізінде
сапа көрсеткіштерін бағалау. Бағаланатын туристік өнімнің сапа моделін тұрғызу.
4. Таңдалған сапа бөлігінің сəйкес гипотезалық моделімен туристік өнім сапасының
нақты моделін салыстыру арқылы туристік қызметтердің орнатылған нарық бөлігінде
бағаланатын өнім сəйкес келетін анық емес шкала бойынша сапа деңгейін бағалау.
5. Сəйкес нарық бөлігінде зерттелініп отырған туристік өнімнің сапасының бағасы
анықталады. Осы мақсатта гипотезалық жəне нақты модельдердің жуықтылық дəрежелері
келесі өрнек бойынша есептелінеді:
г, ф

.

Ұсынылған технология сондай-ақ нарықтың бір бөлігіндегі екі туристік өнімді бірбірімен өзара салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда егер туристік өнім моделінің
гипотезалық модельмен жуықтылық дəрежесі
көрсеткішінің жоғары мəніне ие
г, ф
болса, туристік өнім жоғары сапаға ие екендігі туралы шешім қабылданады.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ БЕНЧМАРКИНГА
Исхакова Л.
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Шортанбаева Ж.К.
На сегодняшний день бесспорным фактом является польза сравнения работы
собственного предприятия с работой преуспевающих компаний, а также обмена опыта с
ними. Анализ зарубежных исследований показывает, что от 60 до 90 % организаций в
процессе управления своей деятельности используют эталонное сравнение –бенчмаркинг.
Понятие «бенчмаркинг» происходит от слов «bench», в переводе «высота», и «mark» отметка, т.е «отметка высоты», что означает непрерывно улучшение, направленную на
исследование, анализ и внедрение лучших примеров. Объектами бенчмаркинга могут быть:
продукция, издержки, процессы, методы работы, стратегия, бренды и т.п.
На данный момент Республика Казахстан - динамично развивающаяся страна, которая
является одной из самых успешных на постсоветском пространстве благодаря эффективному
проведению экономических реформ и умению внедрять инновационный менеджмент. Такой
темп развития создает конкуренцию среди организаций за привлечение клиентов. В этой
упорной борьбе необходимо использовать самые эффективные и проверенные методы,
которые применяются зарубежными государствами.
В процессе внедрения новых технологий возникает вопрос: «Какой метод является
наиболее успешный в использовании с учетом нынешней экономики?». Ответом на этот
вопрос становится бенчмаркинг. Однако в нашей стране практическое применение метода
бенчмаркинг является маловостребованным, и применим лишь в тех организациях, которые
в своей работе имеют связь с зарубежными компаниями. Несмотря на это, интерес к
бенчмаркингу существует. Заинтересованность возникает у специалистов, перед которыми
поставлена задача в поиске подходящей по специфике производства технологии увеличения
эффективности функционирования.
С помощью методов бенчмаркинга организациям предоставляется возможность
проведения анализов своих параметров и характеристик. В процессе чего компания имеет
возможность прекратить использование старых образцов и шаблонов, которые тормозят
развитие их деятельности. Только путем непрерывных изменений и повешения качества
продукции и услуг возможно удержаться среди огромного количества конкурентов.
Использованная литература
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Калматай Д.Н.
КазНУ им.аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: д.х.н., профессор Мажренова Н.Р.
Общая эффективность функционирования промышленных предприятий в
существенной мере определяется долей энергетических затрат в себестоимости,
выпускаемой данным предприятием, продукции. Чем ниже этот уровень, тем выше
эффективность использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и тем выше уровень
прибыли предприятия [1].
В этой связи, в ходе формирования стратегии энергосбережения на предприятии
формулируются, уточняются и применяются подходы предприятия по следующим вопросам:
организация операционного управления энергообеспечением и энергопотреблением в целях
обеспечения рационального потребления энергии; поиск и реализация организационнотехнических
мероприятий,
обеспечивающих
дополнительное
повышение
энергоэффективности и понижение энергоемкости производства продукции[2].
Типовые вопросы, решаемые в ходе разработки и реализации стратегии
энергетического менеджмента на промышленных предприятиях[3]:
 организация учета и контроля над использованием энергоресурсов;
 обоснованность норм потребления энергоресурсов, не снижающих санитарногигиенические требования к микроклимату зданий и сооружений;
 уменьшение потерь энергии и энергоносителя до
уровня эксплуатационно
неизбежных; использование энергии вторичных энергоресурсов;
 частичное замещение потребления произведенных энергоресурсов потреблением
энергоресурсов природных источников;
 совершенствование структуры системы управления энергосбережением и системы
энергоменеджмента;
 разработка модели ответственности участников системы энергосбережения;
разработка процедуры взаимодействия участников системы;
 интеграция системы энергоменеджмента в систему управления предприятия;
обучение персонала методам энергосбережения;
 мотивация персонала к энергосбережению;
 технический учет и оценка состояния энергооборудования;
 энергоаудит и энергетические обследования;
 формирование и обоснование программ энергосбережения;
 применение информационных технологий;
 развитие, локализация и применение методов административного сбора и обработки
данных о расходах топлива и энергии;
 аудит политик и результатов исполнения программы энергосбережения с целью
получения обратной связи и развития системы энергосбережения по шагам.
Использованная литература:
1. Организация энергосбережения (энергоменеджмент). Под ред. В.В. Кондратьева. –
М.:ИНФРА –М, 2010.- 108 с.
2. Хузмиев И.К. Регулирование энергетических естественных монополий и
энергоменеджмент / И. К. Хузмиев. – М. : ВЭО России, 2003. –241 с.
3. «Энергосбережение
и
энергетический
менеджмент:
учеб.
пособие»/А.А.
Андрижиевский, В.И. Володин. 2-е изд., испр. Мн.: Выш. шк., 2005. 294 с.
4. ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with guidance for use
(Системы энергоменеджмента – Требования с руководством по использованию), от 15.06.2011 г.
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ЭЛЕМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ «МУНАЙТАС»
Кенжебекова Н.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Шортанбаева Ж.К.
В настоящее время происходят постоянные изменения стратегии и методов системы
менеджмента на предприятиях, и данная проблема по-прежнему несет актуальный характер.
Концепция бережливого мышления и производства — это одно из современных направлений
развития менеджмента, которое явилось ещё одним каналом проникновения западных
консультантов на наш рынок. Неоспоримое преимущество бережливого производства: его
прозрачность, все участники процесса могут видеть процесс целиком, и поэтому им проще
находить пути повышения ценности.
Внедрение системы «Бережливое производство» — это переход предприятия на новый,
более качественный уровень, что предполагает вовлечение в процесс всех сотрудников
компании ТОО «МУНАЙТАС». При этом активное участие обеспечивается как
материальными стимулами (за внедрённые или утверждённые к внедрению предложения),
так и нематериальными (например, возможностью участия в управлении предприятия,
реализацией своих идеи, карьерным ростом и т.д.). Это должно стать отдельным элементом
системы стимулирования и мотивации персонала, действующей на предприятии. Если 5S
внедряется на предприятии должным образом, то нередки случаи, когда производительность
труда увеличивается на 20-50% в первые месяцы работы.
Одной из наиболее распространённых ошибок при внедрении 5S является то, что
руководство предприятия, признавая необходимость совершенствования процессов,
пытается внедрить этот инструмент Непрерывное совершенствование интегрированной
системы менеджмента, не консультируясь и не вовлекая сотрудников, которые будут
внедрять и реализовывать 5S на ежедневной основе. Без вовлечения всех и каждого
сотрудника на предприятии, компания никогда не сможет достичь результатов, заложенных
в 5S. 5S, сначала кажущийся сложным, на самом деле довольно простой инструмент. Эти
пять этапов представляют собой не что иное, как стандартный подход к оптимизации любои
деятельности. Если организация действительно внедрила у себя 5S как процесс, то 5S будет
работать как непрерывный цикл совершенствования, при этом каждый из этапов «S» будет
сливаться с другими этапами, что делает практически невозможным определить,
когда кончается один и начинается другой.
Основные преимущества, которые принесёт внедрение метода 5S на предприятии ТОО
«МУНАЙТАС»: снижение числа ошибок в документации; создание комфортного
психологического
климата,
стимулирование
желания
работать;
повышение
производительности труда; повышение прибыли предприятия и соответственно повышение
уровня дохода рабочих; инструмент не требует применения новых управленческих
технологии и теории.
Использованная литература:
1. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компании. М. Имаи. - М.- Альпина
Бизнес Бук, 2005.- 274 с.
2. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и
инструменты менеджмента качества, 2009.- 444 с.
3. Попов С.Г. Применение методик концепции Непрерывное совершенствование
интегрированнои системы менеджмента, 2011.- 13 с.
4. Растимешин В.Е., Куприянова Т.М. Упорядочение. 5S - система наведения порядка,
чистоты и укрепления дисциплины с участием всего персонала, 2006. - 11 с.
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ЖЕРГІЛІКТІ ЖƏНЕ ƏЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ ҚАЛДЫҚТАР МƏСЕЛЕСІ
Көпжасар М.Ж.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Шортанбаева Ж.К
Адамзаттың өмірін жақсарту мақсатында ғылым мен өндірістің шарықтап дамуымен
қатар, шамадан тыс өндірістік күштер планетамызға айтарлықтай қауіп төндіруде. Олардың
ең елеулісі – қалдықтарды басқару мəселесі. Əлемнің қай нүктесін алып қарасақ та экология
мəселесі өршіп тұрғанын аңғаруға болады. Мұндай мəселелердің ең үлкені ретінде:
1. ғаламдық жылыну;
2. қалдықтардың жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің жойылуына себепші болуы;
3. ресурстардың таусылуы нəтижесінде адамзаттың болашағына қауіп төну секілді
мəселелерді алсақ болады.
Бұл мəселелерді шешуде тек қана ғалымдар мен мемлекет қана емес, жалпы адамзат
болып кірісу қажет. Оған мысал ретінде Швециялық оқушы Грета Турнбергтің бастамасын
негіз етсек болады жəне ол осы ықыласы үшін «Нобель» сыйлығына кандидат болып отыр.
Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) ұсынған соңғы мəліметтерге сенетін болсақ, адамзатта
ғаламдық жылынуды тоқтату жəне өз бақылауына алу үшін 12 жыл ғана уақыт қалып отыр
жəне бұл есептеулер мен болжамдардың ең жақсы көрсеткіште болғаны жағдайында.
Сондай-ақ, БҰҰ-ның бас хатшысы Антонио Гуттериш мырзаның айтуынша планетамыздағы
көмірқышқыл газының мөлшері соңғы 3 миллион жыл ішінде рекордтық деңгейге жетіп
отыр. Ол өзінің сөзінде «ғаламдық жылынуды (көмірқышқыл газының атмосфераға бөлінуі)
тоқтатуға Париждік келісімнің күші жетпейді»,- деді.
Атмосфера, құрлы жəне мұхиттарға болсын қалдықтардың тасталуын тоқтатудың жаңа
көздерін жылдам табуымыз қажет. Олардың бірі, кəсіпорындарды ИСО 14001 стандартын
қолдануға, енгізуге шақыру.
Халықаралық зерттеушілердің ғылыми жұмыстарының нəтижеі бойынша Жер шары
бетінен 1900 жылдан бері 70 пайыз мөлшерде жерасты тұщы су айдындары жойылып кеткен
жəне мұндай құбылыстың негізгі себепкері ретінде планетамыздың шамадан тыс ластануы
болып отыр.
Жоғарыдағы мəселелерді тізбектей отырып, қалдықтар мəселесін шешудің мынадай
жолдарын ұсынамын:
- Қалдықтарды басқарудың заманауи əдіс-тəсілдерін ойлап табу;
- Мемлекетке, кəсіпорындарға қойылатын экологиялық талаптарды күшейту;
- Материалдық ынталандыру;
- XXI ғасырдың озық технологиялары мен ғылыми ізденістерін тəжірибеде қолдану;
- Оқыту-ағарту шараларын көптеп жүргізу.
Қалдықтарды басқару саласындағы ИСО 14001 халықаралық стандартының
талаптарын жыл сайын толықтыра отырып жаңа стандарттар да əзірлеу қажет. Сонымен
қатар, кəсіпорындар мен ұйымдарда экологиялық басқару тиімділігін арттыру үшін жаңа
əдіс-тəсілдер ұсынылуы қажет.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. ҚР СТ ИСО 14050-2010 «ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ. Сөздік»
2. http://www.cci.su/iso-24.htm - «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы стандарттау»
3. http://iacoos.gov.kz/kz/2017/09/20/4089 - «Қауіпті қалдықтарды басқару саласындағы
«Жасыл экономика» концепциясын жүзеге асырудағы мəселелер»
4. articles.ukgu.kz – «Қайталама ресурстарды басқару мəселелерін нормативтіқұқықтық реттеу аспектілері»
5. ISO 14001:2015. Экологиялық менеджмент жүйесі» халықаралық стандарты
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РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Кубеева Ж.А.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Федоренко О.В.
Одним из основных направлений развития современного производства в Казахстане за
последние два десятка лет является стремительно расширяющаяся сфера услуг. Быстрый
рост сферы услуг, начиная со второй половины ХХ века, связан, прежде всего, с тем, что во
многих странах мира достигнута высокая степень зрелости промышленности и, как
следствие, обеспечивается высокий уровень жизни населения. Анализ показывает, что по
мере развития промышленного производства и насыщения рынка товарами спрос расте,
прежде всего, на услуги. Кроме того, указанная ситуация приводит к образованию новых
видов деятельности и, прежде всего, в сфере услуг. Более того, в последнее время все больше
говорят не просто о продукции или об услуге, а о предоставлении комплекса услуг, который
включает в себя помимо продукции или основного процесса предоставления услуги еще ряд
дополнительных услуг, направленных на повышение удовлетворенности потребителя за счет
предвосхищения его ожиданий. Сегодня предоставление именно комплекса услуг,
сопровождающего овеществленную продукцию, позволяет достигать удовлетворенности
потребителя самой продукцией. Условия жесткой конкуренции, сложившиеся на
современном рынке услуг, вынуждают сервисные организации ставить своей целью
постоянное повышения уровня качества обслуживания. И одним из первых этапов
достижения этой цели является оценка компанией уровня качества своих услуг, поскольку
уже не вызывает сомнения, что управлять можно только тем, что можно измерить. Оценка
качества предоставления услуг является важнейшим элементом системы управления
качеством. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания,
предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает
обратную связь, необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы.
Между тем в области исследования проблем управления качеством в сфере услуг еще не
решена задача разработки целостной, единой методологии оценки качества обслуживания,
которая включала бы в себя все аспекты – начиная с оценки реакции потребителя с помощью
анкетирования и кончая налаживанием системы статистического учета и анализа параматров
оценки.
Оценка качества услуг – довольно сложная задача, потому что: услуги имеют
характерные особенности, отличающие их от овеществленной продукции, такие как
неосязаемость, неотделимость предоставления от потребления; более существенным
является субъективный фактор в оценке качества; недолговечность; несохраняемость;
отсутствие права собственности; оценка многих показателей качества услуг носит
экспертный характер; современные технологические схемы предоставления услуг включают
большое количество процессов и участников, часто разнесенных во времени и пространстве;
оценка качества услуг, как правило, сопровождается измерением огромного количества
показателей качества, зачастую не связанных с оценкой удовлетворенности потребителя.
Под качеством понимают совокупность свойств и характеристик услуги, которые
придают ей способность удовлетворять потребности клиентов.
Использованная литература:
1. ИСО 9002-87 «Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве и
монтаже».
2. ИСО 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
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СТАНДАРТТАРДЫ ƏЗІРЛЕУ ТƏРТІБІ
Кусаинов А.С.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі:магистр, аға оқытушы Нурымов Е.К.
Стандарт (ағылш. standard – өлшем, үлгі, өлшегіш) құзыретті орган қабылдаған, шама
өлшемін, терминдерді жəне олардың анықтамасын, өнімге жəне өндіріс үдерістеріне
қойылатын талаптарды, адамдардың қауіпсіздігін, материалдық құндылықтардың сақталуын,
т.б. айқындайтын нормативтік-анықтамалық құжат[1].
Ұйымдастыру-əдістемелік бірлікті жəне стандарттарды қолдануды уақытында
қамтамасыз ету мақсатымен, стандарттарды əзірлеудің келесі тəртібі қарастырылады:
1 саты – стандарттарды əзірлеуді ұйымдастыру;
2 саты- стандарт жобасын əзірлеу (бірінші реакциясын) жəне оны келісу;
3 саты- стандарт жобасының соңғы редакциясын əзірлеу жəне оны бекітуге ұсыну;
4 саты - стандартты бекіту жəне мемлекеттік тіркеу;
5 саты- стандартты басып шығару[2].
Стандарттарды əзірлеу алдында Мемстандарт уəкіл еткен кəсіпорынға стандарттарды
əзірлеуге өтінімді дайындау жəне ұсыну болады. Өтінімдерді мемлекеттік басқару
органдары, оларға бекітілген стандарттау объектілері бойынша стандарттау жөніндегі
техникалық комиттер, Қазақстан Республикасы аумақтарынада орналасқан заңды жəне жеке
тұлғалар ұсынуы мүмкін. Өтінімде стандартты əзірлеу қажеттілігіне негіздеме келтіріледі
Жобаны құрастыру жалпы 2 кезеңнен тұрады. Алдымен стандарттың 1-ші редакциясы
құрастырылады. Стандарттың 1-ші редакциясы ҚР заңдарына, халықаралық ережелерге,
нормаларға сəйкес болуы тиіс. Сонымен қатар осы кезеңде стандарт объектісінің потенттік
тазалығы анықталады, ол үшін сəйкесінше зерттеулер жүргізілуі тиіс. Аталған жұмыстар
орындалып болғаннан кейін арнайы отырыста бірінші редакция жобасының келісім шартқа,
ҚР заңдары мен талаптарына, мемлекеттік стандарттау жүйесінің жағдайларына сəйкестігін
растау қарастырылады. Осыдан кейін стандарттың 1-ші редакциясына пікірлер жинау үшін
алдын-ала анықталған мүдделі жақтарға жіберіледі. Құрастырудың 2-ші кезеңінде алынған
пікірлер сарапталады, нормативтік құжаттың ақырғы редакциясы құрастырылады жəне оны
қабылдауға əзірлейді. Егер жобаның ақырғы редакциясы қабылданса онда құжат мақұлданды
деп саналады. Осы стандарт жобасын ҚР МемСтандартына сонымен қатар нормативтік
құжатты берушіге жіберіледі. Стандартты ҚР Мемстандарты қабылдайды.Барлық бекітілген
стандарттар белгіленген тəртіпте, мемлекеттік стандарттардың мемлекеттік Тізіліміне
енгізіледі. Бекітілген мемлекеттік стандарттар Мемстандарт бекітілген тəртіпте басып
шығарылады жəне таратылады[3].
Қолданыстағы стандарттардың мазмұнына өзгерістер, қайта қарау немесе нормативтік
құжатты жою жүргізілуі мүмкін. Стандарттарды жою жəне оны жаңамен алмастыру осы
нормативтік құжат құрастырылған өнімдердің сапа көрсеткіштерінің төмендеуін немесе
өнімді тоқтатумен байланысты болады. ҚР МемСтандарттарына өзгерістер енгізу қайта
қарау жою туралы шешімдерді ҚР МемСтандартының арнайы басылымында жарияланады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Мемлекеттік стандарттарды жəне ұйым стандарттарын əзірлеу тəртібі ҚР СТ 1.22008
2. Стандарттарды əзірлеу тəртібі https://allrefrs.ru/2-2250.html
3. ҚР СТ 1.23-2001. «ҚР Мемлекеттік стандарттау жүйесі. ҚР Мемлекетаралық
стандарттарды əзірлеу, келісу, қабылдау, қолдану, жаңарту жəне жою тəртібі»
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КЕУДЕ ҚУЫСЫМ МҮШЕЛЕРІН ТЕКСЕРУГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН САНДЫҚ
ФЛЮОРОГРАФИЯ ЖАБДЫҒЫНА СЕРТИФИКАТ АЛУДЫ ТАЛДАУ
Қабылбекова Қ.Ш.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Научный руководитель: Нурмуханова А.З.
Елімізде ғана емес, сонымен қатар барша əлем бойынша қазіргі уақыттағы өкпе
ауруларының айтарлықтай кең етек алуы денсаулық сақтау саласының алдына тұрғындарды
профилактикалық тексеру тиімділігін арттыруға қатысты бірқатар міндеттер қойып отыр.
Жалпы əлемде бұрынғы жылдары фтизиатрияда скринингтің негізгі құралы ретінде
қабыршақты аппараттарды қолдана отырып, флюорографиялық зерттеулер жүргізіліп
отыратын [1]. Қазіргі уақытта медициналық интроскопия əдістерінің ішінде рентген əдістері
басым бағыттарға ие болып отыр. Соңғы жылдары рентген диагностикасының өзі бірқатар
өзгерістерге ұшырады: диагностикалық ақпаратты тасымалдаушы ретінде экспонирленген
жəне өңделген рентген қабыршағы болатын дəстүрлірентгенологияның орнына рентген
бейнелерін сандық қалыптастыру, тіркеу жəне өңдеу əдістері келді.
«Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» Заңға сəйкес тұрғындарды
сəулелендірудің шекті рұқсат етілген деңгейі регламенттеледі. Иондаушы сəулелену
көздерiмен жұмыс iстеу, медициналық рентген-радиологиялық рəсімдер жүргiзу кезiнде,
сондай-ақ техногендi градиациялық аяға байланысты азаматтаралған сəуле алудың жеке
мөлшерiн бақылау мен есепке алу халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган айқындайтын тəртiппен сəуле алудың жеке
мөлшерiн бақылау мен есепке алудың бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi шеңберiнде жүзеге
асырылады [2]. Қазақстан Республикасының «Медициналық техника мен медициналық
мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінде
бекітілгеніндей, сəуле шығаратын немесе сəулеленуді генерациялайтын медициналық
техника науқастардың, пайдаланушылардың жəне басқа да тұлғалардың сəулеленуі
неғұрлым төмен дəрежеге дейін жеткізілуі əр медициналық техниканың нақты түрінің
тағайындалуын ескеріп, бірақ бұл ретте оны тиісті белгіленген деңгейде терапиялық жəне
диагностикалық мақсатқа қолдану шектелмей əзірленуі жəне жасалуы тиіс.
ҚР техникалық реттеу туралы заңына сəйкес міндетті сертификаттау мен
құрылғыларды декларациялау мемлекетпен аккредиттелген мүдделі емес сертификаттау
ұйымымен жүзеге асырылады. Мұнан өзге декларациялау немесе сертификаттау процесіне
сертификаттау орталықтары мен сынақ зертханалары сияқты үшінші жақтар жұмылдырылуы
мүмкін [3].
Сертификаттау тəртібі стандарты процедураға жатады жəне оның нəтижесінде
келесідей процедуралар жүзеге асырылады: сертификаттау жүргізу жəне құрылғыға
сертификат немесе декларация рəсімдеу туралы өтінім ұсыну, онда кəсіпорынның атауы,
сертификаттаушы немесе декларациялаушы органныңа тағыкөрсетіледі; өнідірістəртібі,
оныңқуаты
мен
қолданылатыншикізатыкөрсетілгенсаудажəнеөндірістікқызметініңзаңдылығындəлелдейтінқұ
жаттардыұсыну; сəйкестікбелгісіменқұрылғынытаңбалау.
Пайдаланғанəдебиеттер:
1. Подколзина В.А. Медицинская физика. - М., 2007. - 234 с.
2. Беликова Т.П. Системы архивирования и передачи медицинских изображений //
Компьютерные технологии в медицине. - 1997. - № 3.- С. 27-32.
3. Белова И.Б.,Китаев
В.М.
Малодозовая
цифровая
рентгенография
в
профилактических обследованиях населения // Радиология-практика. - 2001. -№2. - С. 22-26.
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ЖЫЛУ ЭЛЕКТРСТАНЦИЯЛАРЫНДА СУ ДАЯРЛАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОЦЕСТЕРІН БАҚЫЛАУДЫ ЖƏНЕ БАСҚАРУДЫ ЗЕРТТЕУ
Қазбек Н.С.
əл-Фараби атындағы КазҰУ
Ғылыми жетекшісі: Данлыбаева А.К.
Қазіргі бу өндіргіш қондырғыларымен жұмыс істейтін электр стансаларында су
дайындау үлкен жауапкершілікті талап етеді. Себебі, электр станса қондырғыларының
сенімді жəне үнемді пайдаланылуы су сапасы көрсеткіштеріне тікелей байланысты.
Бастапқы сумен қамдаудан келетін су жылуэлектр орталықтарында өңдеуден кейін келесі
мақсаттарда қолданылады: бастапқы зат ретінде – буландырғыштарда, бу түрлендіргіштерде,
қазандықтарда будыалуда; бу шығырларында пайдаланылған буды шықтауүшін; ЖЭО-ң əр
түрлі агрегаттары мен аппараттарын салқындатуүшін; ыстық сумен қамтамасыз етужүйелері
мен жылутораптарында жылутасығышретінде.
Су сапасы көрсеткіштерінің талапқа сай болуы бу шығырлы экранды құбырлардың
жұмысы мен бу өндіргіштердің, олардың шығыр бөліктерінің ақаусыз əрі ұзақ мерзімді
қолданылуы үшін маңызды. Жылу мен электр энергиясын өндіруде су сапасына қойылатын
талаптарды қанағаттандыру үшін судың арнайы физика-химиялық өңдеуін жүргізу қажет.
Бастапқы су сапасы мен қоректік су сұлбасында төмендегілер қарастырылады: Суды алдынала тазалау (қалқыған заттар, темір жəне органикалық заттардың құрамынтөмендету);
Натрий-катиондау, Н- катиондау, жүйелі жəне бірізді H-Na-катиондау, бірлескен H-Naкатиондау; Ион алмасу жəне кері осмос əдісіментұзсыздандыру; Термиялықтұзсыздандыру;
Термиялық деаэрациялау жəнедекарбонизациялау; Кешендіөңдеу; Коррозия құбылысына
ұшыратпай жəне қақтардың түзілуін болдырмауды коррекциялықөңдеу. Бұл қатарда
қолданыста кең таралған ион алмасу технологиясы мен кері осмос ерекше орын алады. Ион
алмасу технологиясы жəне натрий-катиондау, Н-катиондау, жүйелі жəне бірізді H-Naкатиондау, бірлескен H-N-катиондау өздігінен біріңғай əдістердің тобы болып саналады.
Зерттеу жұмыстары «Қызылорда ЖЭО» жүргізілді. Су даярлау процесі кезінде негізгі əдіс
ретінде Na-катионидті сүзгілеу тəсілі қолданылады. Ол жаңартылған жəне заманауи соңғы
əдіс болып табылады. Негізгі артықшылығы суды жұмсырту деңгейінің жоғары болуы. І
кезеңде қаттылық деңгейін 300-450 аралығында, ал ІІ кезеңнен өткен соң қаттылығын 8-10
есе төмендетуге болады. Na - катиондау судың сапасын арттыру мақсатында, ал ОН аниондау процесі су құрамындағы көмірқышқыл газын жою мақсатында жүргіземіз.
Na-катионитті сүзгінің І сатысының есептелуі:
 жуу уақыты - 90 мин;
 жуу жылдамдығы - 8 м/сағ;
 реагент мөлшері - 215,9 кг;
 материал түрі - Пьюролайт С100.
Катионитті сүзгінің ІІ сатысының есептелуі:
 жуу уақыты - 67,5 мин;
 жуу жылдамдығы - 8 м/сағ;
 реагент мөлшері - 350 кг;
 материал түрі - Пьюролайт С100.
Бұл əдісті қолдану кермектілі жоғары жəне өте жоғары суларды қолданған кезде тиімді
əдістін болып табылады. Аса жоғары кермектілік >12 мг-экв/кг болады.
Қорыта айтқанда зерттеу жəне бақылау нəтижесінде Na жəне Na – OH катионидті
сүзгілеудің тиімділігін көрсетті. Себебі, бақылау кезінде сүзгілердің сүзу циклының уақыты
ұзарады, соның арқасында сүзгіні тəулігіне регенерациялау саны азаяды; регенерациялаушы
реагент мөлшерінің шығыны төмендейді.
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АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ «АЛМАГҮЛ-1» ЫҚШАМ АУДАНЫНДАҒЫ ЖЫЛУМЕН
ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
Қамзабек А.Н.
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Бекалай Н.К.
Жұмыстың мақсатына сай, Атырау қаласындағы «Алмагүл-1» ықшам ауданын
жылумен жабдықтау жүйесінің жылулық жүктемелері есептеліп, жылу желісінің су ағыны
жəне гидравликалық есептелуі жүргізілді. Сондай- ақ, қазанның жылу есептемесі жасалып,
су ысытушы қазанның нақты маркасын жəне қазандықтың қосымша қондырғыларын таңдау
жүзеге асырылды.
Өлшеулердің бірегейлігі мен дəлдігін қамтамасыз ету үшін қажетті ғылыми
ұйымдастыру жəне техникалық құралдарын, ережелерді орнату мен пайдалануды, яғни
метрологиялық қамсыздандыру мəселесі қаралды. Метрологиялық сипаттамаларға шама
бірліктерінің эталондары, өлшеу құралдарының əзірленуі, өндірілуі, шығарылуы жəне
пайдалануы, өлшеу құралдарын мемлекеттік сынақтан өткізу, өлшеу құралдарын тексеру
жəне калибрлеу, физикалық тұрақтылық жəне стандарт туралы анықтамалар мен мəліметтер
жатады. Оларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының «Өлшеулер бірлігін
қамтамасыз ету» жəне «Техникалық реттеу» заңдарына сəйкес болуы керек. Атырау
қаласының «Алмагүл-1» ықшам ауданындағы жылумен жабдықтау жүйесі осындай
метрологиялық қамсыздандыру жүйесімен сəйкестендіріп жасалған.
Есептеу нəтижелеріне сəйкес (Q =11,025 МВт) жылулық қуаты 8-20 МВт болатын
Vitomax 200-LW M64A маркалы қазан таңдалды. Vitomax 200-LW M64A – су қыздырғыш
қазан, оның жұмыстық қысымы 6, 10 жəне 16 бар, 120 ℃ температураға дейін ыстық су бере
алады [1]. G = 102 м3/сағ мəніне тең болатын су шығынын қамтамасыз ету үшін DAB water
technology фирмасының NKM-G маркалы екі желілік сорғысы таңдалды. Жылумен
жабдықтау жүйесін қоректендіріп тұру үшін Wilo Multivert MVIL 302 маркалы қоректік екі
сорғысы алынды, оның біреуі резервтік болады[2].
1 кесте – Vitomax 200-LW M64A маркалы қазандықтың техникалық сипаттамалары
Рұқсат етілген температура 120 ℃
Номиналды жылу шығыны (табиғи газ), МВт
Жанарғының қуаты (табиғи газ), МВт
Шағатын газдардың кедергісі (табиғи газ), бар
Номиналды жылу қуаты (сұйық отын), МВт
Жанарғының қуаты (сұйық отын), MВт
Шығатын газдардың кедергісі (сұйық отынның), бар

10
10,87
11,8
8,55
9,3
9

Максималды қысым , бар
Қазандық көлемі, м3

6, 10, 16
18,7

Экономикалық есептеулер нəтижесі бойынша, осындай қондырғылар қойылып,
метрологиялық қамсыздандырылған автономдық қазандықтар тиімді болады жəне 3,5 жылда
өтелімін ақтап, тұтынушыларды үздіксіз жылу энергиясымен қамтамасыз етеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Варфоломеев Ю. М. Отопление и тепловые сети: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я.
Кокорин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.
2. Краснов В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебное
пособие/Краснов В. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Қапан М.Б.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Научный руководитель: Шортанбаева Ж.К.
В декабре 2012 года в Послании Главы государства народу страны была представлена
Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года, где одной из 7 основных целей
является «всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной
экономики»[1].
Устойчивое
экономического
развитие
и
достижение
высокого
уровня
жизнеобеспечения населения формируется за счет современного предпринимательства во
всех сферах и отраслях производства, на каждом предприятии и в их объединениях.
Благодаря развитому бизнес-сектору страны формируются не только новые направления
промышленности, но и устанавливаются международные связи, что способствует выходу
продукции на мировой рынок, а также ее импорту. Более того, благодаря малым и средним
бизнес-предприятиям формируются новые рабочие места, что снижает уровень безработицы,
но в то же время возникает вопрос, что же является причиной низкого процента
предпринимателей (6% на март 2018 г.), и как нужно способствовать увеличению их числа,
как поддержать процесс их развития в условиях современного рынка.
Важным фактором развития предпринимательского направления является устойчивость
и развитие компании. Поддержка государства в этом отношении играет не последнюю роль.
В Казахстане необходимы весомые изменения, поскольку одной из главных причин
медленного продвижения реформ в сфере малого и среднего бизнеса в предыдущие годы
явилось неверие людей в бизнес как в постоянную работу, обеспечивающую стабильный и
долгосрочный доход. Именно сейчас государственная поддержка может дать значительные
результаты и она должна послужить отправной точкой и смотивировать население, не только
на открытие, но и на развитие бизнеса.
В Казахстане стратегическое планирование в малом и среднем бизнесе еще не очень
распространено, однако нарастание рыночных отношений, усиление конкуренции делают
этот процесс все более актуальным. Прежние методы прогноза уже не работают: в
результате, собственники бизнесов сетуют на плохой менеджмент, слабую подготовку
специалистов, форс-мажорные ситуации. Однако проблема кроется чаще всего в отсутствии
перспективного видения своей компании через год-два, и тем более в более отдаленной
перспективе [2]. Прогнозирование развития компании невозможно без учета внешней среды
конкретной отрасли - необходимо ориентироваться на поведение конкурентов, потребности
потребителей, предвидеть возможные изменения рынка. Существует много непредсказуемых
факторов, которые могут иметь сильное влияние на малый и средний бизнес, и не учитывать
их- значит, заведомо создавать себе безвыходное положение. Ключевой задачей
планирования является выработка стратегии и тактики поведения на рынке с учетом охвата
всех внешних и внутренних обстоятельств.
Использованная литература:
1. https://www.zakon.kz/4913974-kolichestvo-zaregistrirovannyh-ip-za.html
2. Жангирова Р.Н. Перспективы предпринимательства в Казахстане, Вестник КазНУ.2015 г.- С.1- 2.
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ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУ ƏДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Қасымова К.А.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі: PhD, аға оқытушы Оспанова Ш.С.
Қазіргі заманғы жылуэнергетиканың даму ерекшеліктері, бір жағынан, табиғи
энергетикалық ресурстардың таусылуы, оларды өндіру жəне өңдеу қымбатқа түседі. Екінші
жағынан, экологиялық мəселелер өзекті.
Осыған байланысты ұтымды, оның ішінде табиғи энергияны үнемді пайдалану
мəселесі, сондай-ақ энергия үнемдеу проблемалары қазіргі заманғы экономиканың өзекті
мəселелері болып табылады. Жылу энергетикасында энергияны үнемдеудің компоненттері
бір жағынан жылу энергиясын ұтымды пайдаланудан жəне оны пайдалану кезінде энергияны
азайтудан тұрады [1].
Станциялардың технологиялық үдерістерін бақылаудың тиімділігін арттырудың бір
əдісі МПК модельдік болжамды бақылау əдісі (модельдік болжамдық бақылау) болып
табылады. Модельдік болжамды басқару реттелетін жəне бақылау айнымалыларына қатысты
шектеулер болған жағдайда, айнымалы параметрлерге ие көп өлшемді жүйелер мен
жүйелерді қоса алғанда, түрлі жүйелердің басқару тапсырмалары бойынша операциялық
өнімділікті жақсартуға мүмкіндік береді. MPC технологиясы бастапқыда өңдеу өнеркəсібі
үшін əзірленген.
Қазіргі уақытта жылуэнергетика саласында процестерді басқару саласында МПК
алгоритмдерінің өнеркəсіптік сенімді нұсқаларын беретін бірқатар коммерциялық пакеттер
бар. Олардыңішінде Honeywell (AES - Advanced Energy Solutions), MathWorks (Model
Predictive Control Toolbox), EUTech Scientific Engineering (EUcontrol) [2].
Шешімдіқолданудыңартықшылықтары:
- жанупроцестерін 1-4% оңтайландыруарқылықазандықтардыңтиімділігінарттыру;
- жанармайдыңнақтышығынын 0,25-3,5% -ғатөмендету;
- жөндеушығындарын 3-7% төмендету;
- NOx шығарындыларын 8-40% -ғатөмендету;
- күлдегікүйдірілмегенкөмірдіңүлесін 1-5% -ғадейіназайту;
- отынсапасының өзгерурежимдерінтиімдітұрақтандыру;
- өндірістіңжалпытиімділігін 2-3% -ғаарттыру;
- сыйымдылықтыарттырумүмкіндігі.
Нəтижесінде əдіс энергияны көбірек пайдаланатын болады жəне келесі көрсеткіштерге
қол жеткізілді: нақты қазандықтың тиімділігі дизайндағыдан жоғары болды, тірі будың
температурасы мен қысымының ауытқуы тиісінше ±3°C жəне тиісінше ±3 бар болды; қатты
отынды кең ауқымын қолдану мүмкіндігі; 20-100% жүктеме диапазонында қазандықтың
сенімді жұмыс істеуі; жоғары экологиялық көрсеткіштер; өз қажеттіліктері үшін энергияны
аз тұтыну, пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы [3].
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Askarova A., Safarik P., Bolegenova S., Bolegenova S., Maximov V., Beketayeva M.,
Ospanova Sh., Maksutkhanova A., Kassymova K., Nugimanova A. // International Conference on
Electronic, Control, Automation and Mechanical Engineering (ECAME 2017). ISBN: 978-1-60595523-0. – Sanya, China, November 19–20, 2017. – P. 731-735.
2. Askarova A.S., Bolegenova S.A., Beketayeva M.T., etc. // High Temperature, 2015, Vol.
53, No. 5. – 752–758 pp.
3.Launder B., Spalding D. // Comp. Meths. Appl. Mech. Eng. - 1974. - Vol.3. - Р. 269-289.
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ӨНІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ САПАСЫНА ДІНИ-ЭТНИКАЛЫҚ
ТАЛАПТАР ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК САПА
Қобдабаева А.Қ.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: Төлеуов Ғ.
Қазақстанда қазіргі таңда өнім мен қызмет көрсетудің діни-этникалық сапасына аса мəн
берілуде. Осыған байланысты технологиялық қайта жабдықталу шаралары, өндірістік
үдерістерді түгелдей механикаландыру жəне автоматтандыру, əртүрлі өнімдерді қайталап
өңдеуде үздіксіз-тұрақты желілер құру, шағын цехтарды көптеп ашу жоғары деңгейде
жүргізілуде. Нарық экономикасы Қазақстанда өсірілетін өнімнің құрылымын, олардың
таралуына, өнімділік параметрлеріне белгілі бір талап қояды,олардың мемлекет
экономикасының құрылымындағы рөлін жəне мəнін өзгертеді. Адамзатқа қызмет көрсетудің
діни-этникалық сапалылығы өз бетімен өзекті мəселе бола тұра, оның өндірістегі техникалык
санитарлық-гигиеналық ережесімен тығыз байланысты екенін естен шығармауымыз керек.
Өнімдер мен қызмет көрсетудің сапасына діни-этникалық талаптары əлеуметтік
сапаның жағдайында елеулі орынға ие. Яғни бұл қоғам сапасына, қауымдастық сапасына,
мəдениет сапасына, рухнилық пен менталитетке, адам қоғамына, өмір ұстанымдарына, өмір,
сонымен қатар шаруашылық сапасына тікелей қатысты екенін көрсетеді.
"Ет жəне ет өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін
айта кететін болсақ, мұнда Кеден одағы сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар
номенклатурасына сəйкес өндірілетін (дайындалатын) жəне əкелінетін (импортталатын)
жануарлар жəне құс етінің барлық түрлеріне, қосымша тамақ өнімдеріне, шұжық өнімдеріне,
жартылай фабрикаттарға жəне кулинарлық өнімдерге, тамақ концентраттарына, қаннан қайта
өңделген тамақ өнімдеріне, қосымша өнімдерге жəне өзге де құрамында ет бар тағамдарға
қолданылады.
ХАЛАЛ ет өндірудің қазіргі заманғы тұтынушылардың талабына сəйкес малды таза
бауыздау, сою, өңдеу, тасымалдау, сақтау арқылы ХАЛАЛ ет өндірудің ерекшеліктерін
көрсету. Объектісі ет шикізаты(жылқы,ірі қара мал еті,ұсақ мал жəне құс еті) жəне өнімдері.
Өңдіріс үдерісі, тəртібі, жағдайы, тағамдық өнімдер сапасы технологиялық нұсқаулар,
мемлекеттік стандарт (ҚР СТ) жəне техникалық шарттармен (ТШ) анықталады. Ет өнеркəсібі
өндірістерінде əртүрлі ассортиментті құнды жəне бағалы келген ет өнімдерін, тері
шикізаттарын, техникалық өнімдер жəне емдік препараттар жасап шығарады.
Технологияны,санитарлык талаптарды, жабдықтарды, саймандарды жəне жұмыс атқару
орындарын домдау əдістерін, жұмысшылардың жеке гигиенасын, технологиялықнұсқау
талап тарын сақтауды терең білу өндіріс жұмыскерлерінің міндеті жəне сапалы бағалап өнім
шығару кағидасы.
Осы келтірілген жағдайларды есепке ала отырып, ауыл шаруашылық мамандарына,
оның ішінде өнімді өңдеу технологтарға теориялық бағытта дайыңдауда жəне алған білімді
белсенді түрде тəжірибеге енгізуде, күрделі ғылыми жəне тəжірибелік мəліметтер ішінен
ұтымды шешім табуда қойылатын талаптар күннен-күнге жоғарылауда.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. ҚР: СТ РК 1353-2005 «Пісірілген «Халал» шұжықтары. Жалпы талаптар.»
Мемлекеттік стандарты.
2. Сан ПиН 4.01.071-03 «Тағамдық құндылықтар жəне тағамдық өнімдерге қойылатын
талаптар» Санитарлық ережелер мен нормалар.
3. ISO 22000:2005 (Е) Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі Менеджментінің Жүйесі – Тағам
өндірісі тізбегін жоспарлауға арналған талаптар.
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ӨНДІРІСТІК КƏСІПОРЫНДА ӨНІМНІҢ САПА БАСҚАРУ ҮРДІСТЕРІН
МОДЕЛЬДЕУ
Құрманқұлов С.Е.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к. Даңылбаева А.К.
Зерттеу жұмысы өндірістік кəсіпорында сапаны басқару жүйесінің функционалдық
тиімділігін арттыратын өнімнің сапасын басқару үрдістерін модельдеу үшін теориялық жəне
əдістемелік нұсқаулар жиынтығын өңдеуге жəне де жетілдіруге арналған.
Қазіргі таңда ақпараттық жүйелер күннен кунге өсуде, олар кез келген өнеркəсіптің
ажырамайтын бөлігі. Медициналық техника өндірісіндегі өнім сапасын басқару үрдістерін
талдау барысында қолданыстағы өндіріс ақпараттарын өңдеу əдістері зерттелді жəне де
олардың өзектілігіне баға берілді.
Сапа – тұрақсыз өнім сипаттамаларының санатына жатады. Өнімнің сапасын басқару –
ақпаратты өңдеу технологиясынан тұратын жəне оның негізінде бақылау əрекеттерін
ұйымдастыратын ақпараттық процесс. Өнім сапасының толық мəліметтері үдерістің негізгі
функционалды екі элементтерінен (тікелей жəне кері байланыс) өтіп, соңғы ақпарат ағынына
түседі. Бұл ағын сапа күйі жайлы өнімнің өмірлік циклінің əр сатысында ақпарат беретін,
ішкі ақпараттық ағын болып табылады [1].
Сапа мəліметтері толықтай белгілі болғаннан кейін өнімнің техникалық жəне техникаэкономикалық сапа деңгейін бағалау үшін дифференциалдық, кешенді жəне аралас əдістер
қолданады. Өндіріске, сапа көрсеткіштеріне, өнімге, партияға, өнім күрделілігіне жəне т.б.
факторларға байланысты қажетті əдіс таңдалу қажет [2]. Талдау барысында келесі өнім
сапасының көрсеткіштері:
1) өнімніің техникалық деңгейі немесе техникалық параметрлер бойынша жинақ
көрсеткіші:
=
2) дефект коэффиценті есептелді:
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автоматтандырылған өнім сапасын басқару үрдістерінің өңделген деректері бойынша
қарастырылған кəсіпорындар сатып алушылар мен тұтынушылардың сұраныстарын
қанағаттандырады. Бірақ автоматтандырылған есептеулерді жүргізу барысында дефекттердің
есебін жүргізу, сол дефекттердің ақаулық себептерін анықтау жəне өнім сапасы бойынша
ұтымды шешімдерді қабылдаудан да, басым болып келеді. Оған қоса қалыптасқан
көрсеткіштер тізімін өңдеу жəне жетілдіру, яғни өндіріс тиімділігін анығырақ талдау үшін
өнім сапасының көрсеткіштеріне жаңа көрсеткіштерді қосу, мысалға: өндірістегі ақпараттық
жүйенің жетілдірілгендігі.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Карпачева Т.Г. Моделирование процессов управления качеством продукции. –
Электронная научная библиотека http://www.dissercat/com
2. Прохоров Ю.К. Управление качеством: Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО,
2007. –144с.
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МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІ НЕГІЗІНДЕ АДАМ РЕСУРСТАРЫН
БАСҚАРУ САЛАСЫНДАҒЫ СТАНДАРТТАУ ЖƏНЕ СЕРТИФИКАТТАУДЫ
ТАЛДАУ
Магауиянова А.Ж.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Нурмуханова А.З.
Стандарттау, үлгіқалыптау (ағылш. standardization) – есептеуіш техниканың аппараттық
жəне программалық құралдарын ерекшелігі бойынша өндіру мен пайдалану тұрғысында
қабылданған келісім; стандарттарды, нормалар мен ережелерді жəне т.б. тағайындау жəне
қолдану; қазіргі уақытта қолданылатын немесе потенциалды мақсаттарға байланысты
жаппай жəне дүркін-дүркін қолдануға арналған ережелерді іске асыру арқылы белгілі бір
салада тəртіпке салудың оптималды дəрежесіне жету үшін бағытталған іс-əрекет.
Сертификаттау (куəландыру) - азаматтардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне жəне
айналадағы
ортаға өнімнің қауіпсіз
болуы
талаптарына
сай
келуін
тексеру.
Сертификаттау деп сəйкестікті растау жөніндегі орган өнімнің, көрсетілетін қызметтің
белгіленген талаптарға сəйкестігін жазбаша куəландыратын рəсімді де атайды [1].
Мемлекеттік кірістер депортаменті негізінде адам ресурстарын басқару саласының
негізгі міндеттерінің бірі мыналар болып табылады:
- тасымалдау жылдамдығын арттыру;
- тауарларды шығару уақытын қысқарту;
- кедендік бақылауды жетілдіру;
- КО кеден заңнамасының орындалуын қамтамасыз ету;
- ҚР Конституциясының, ҚР заңдарының, бұйрықтардың, ҚР ҚМ Салық комитеті
нұсқаулықтарының жəне КО Кеден кодексінің талаптарына сəйкес жұмыс жүргізу;
- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Заңға сəйкес кеден органдарында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның іске асырылуын қамтамасыз ету [2-3].
Жүргізілген жұмыстардың нəтижесі:
Кедендік транзит процедурасы бойынша тауарларды тексеру кезінде кеден заңнамасын
бұзушылықтарды анықтауды жақсарту бойынша нақты жұмыстар жүргізілді. Осы жұмыстың
нəтижелері бойынша 63 351 ресімделген транзиттік декларациялар бойынша 84 тексеру
жүргізілді.
Сонымен қатар 37 Əкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 145 647 мың теңге
көлемінде айыппұл өндірілді. Тексеру кезінде анықтаудың орташа пайызы - 44% құрады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Акишев К., Дарибаева Г. Стандарттау, метрология жəне сəйкестікті бағалау: Оқулық.
- Астана: Фолиант, 2008. - 256 бет.
2. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стандарты
3.http://keden.kz/ru/zakon.php
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО (АРМ)
МЕСТА
Манирова М.М.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: Шортанбаева Ж.К
Автоматизированное рабочее место - определенное сочетание и пространственное
расположение производственного оборудования в производственной среде, параметры
которой определяются производственной программой.

При выборе производственного оборудования для проектирования и создания АРМ
необходимо учитывать следующие факторы:
1) ориентировочные объемы обрабатываемой информации;
2) требуемая надежность функционирования технических средств;
3) требуемая точность вычислений/ измерений;
4) необходимый объем оперативной памяти технических средств, обеспечивающий
применение операционных систем;
5) требуемый объем внешней памяти на устройствах прямого доступа,
обеспечивающий работу с большими массивами, которые должны находиться в состоянии
оперативной готовности.
В последние годы наблюдается повышение требований к точности измерений. Это
объясняется, с одной стороны, успехами метрологии, с другой стороны, преимуществами,
возникающими в процессе автоматизации процесса поверки, обработки и выдачи
результатов. Кроме того, все увеличивающийся объем поверок, наличие значительного парка
средств измерений, сделали актуальной задачу создания автоматизированного рабочего
места метролога.
Целью АРМ Метролог, разработанной с учетом требований ОСТ 51.99-83 "Учет,
хранение и применение средств измерений в газовой промышленности", является создание
базы данных обо всех средствах измерения (СИ), используемых на предприятии для
оперативного и полного получения сведений о СИ.
Использованная литература:
1. Правиков Ю.М., Муслина Г.Р. Метрологическое обеспечение производства.
М:Коркус, 2009.
2. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на основе персональных ЭВМ.- М.:
Радио и связь, 1989.-176 с.: ил.
3. Безручко В.Т. Информатика: Курс лекций: Учебник для вузов. – М.: ИД “Форум”,
2006.
4. АРМ
Метролога
(файл-сервер)
7.0
https://allsoft.ru/software/independentvendors/2115801/-arm-metrologa-fayl-server/#ver_3120772
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ТҰТЫНУШЫҒА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ
Мауленова Н.У.
əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., Даңлыбаева А.К.
Əрбір сала аумағында қызмет көрсетудің түрлері сан алуан. Ал, қызмет сапасын
тұтынушы бағалайды жəне тұтынушы ойы көрсетілген қызметтің деңгейін айқындайды.
Қазіргі таңда көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту үшін, қызмет аумағына мынадай
талаптарды енгізу керек. Олар:
 Қолжетімділік: əр түрлі қызмет тұтынушы пайдалануы барысында қолжетімді болуы;
 Коммуникативтілік: қызмет көрсетуші тұтынушыға қызмет туралы ақпаратты толық
жеткізуі;
 Сыпайылылық: персонал тұтынушыға құрметпен қарауы;
 Нақтылық: тұтынушыға көрсететін қызмет туралы ақпаратты толық жеткізу;
 Тұтынушыға бейімділік: қызмет көрсетуші тұтынушының қажеттіліктерін түсінуі
жəне орындауы [1].
Сапалы қызмет көрсетушілер жоғары сапалы қызмет көрсету стандарттарын
ұстанады.Сондықтан, қызмет сапасының жоғарылауы үшін, ішкі сапа аудиттері сапа
жүйесінің қолданылуын жəне тиімділігін, сондай-ақ қызмет көрсету ерекшелігін, қызмет
көрсету сипаттамасын жəне сапаны басқару ерекшелігін сақтауды тексеру жүйелі түрде
жүргізілуге тиіс. Дегенмен, ірі фирмалар үнемі өздерінің ұйымдарының ұызмет сапасын да,
бəсекелестерінің де қызмет сапасын бағалайды. Бұл үшін, мысалы, кейінгі салыстыру,
жасырын сатып алулар, тұтынушылардың сауалнамалары, шағымдар мен ұсыныстардың
талдауы, қызмет аудиті командалары жəне т.б. қолданады. Тұтынушылар тарапынан
субъективтік бағалауды алған көптеген сапалық сипаттамалар қызмет ұйымында сандық
бағалаулар үшін пайдаланылуы мүмкін[2].
Егер əрбір сервистік компанияға нормативтік құжаттарда белгіленуі мүмкін
сипаттамаларды енгізсек, тұтынушыға көрсетілетін қызмет жақсарады. Ол сипаттамалар,
мыналар:
 жабдықтар мен құралдардың, қызметкерлердің, материалдардың сандық
сипаттамалары;
 күту уақытын, оны беру уақытын жəне технологиялық циклдің уақытын;
 гигиена жəне қауіпсіздік сипаттамалары, сенімділігі мен кепілдігі.
Қызмет сапасын жоғарылатуда тағы бір бағыт қызметкерлердің біліктілігі мен
сезімталдығын, қолжетімділігін, қызмет көрсету орнының жайлылығы мен эстетикасы,
қызмет көрсетудің сенімділігін жəне дəлдігі мен толықтығын қамтамасыз ету керек. Өйткені,
тұтынушыға ең алғашқы қызмет қызмет көрсетуші тарапынан беріледі. Қорытындылай
келсек, Халықаралық стандартта айтылғандай, көп жағдайда қызмет көрсету сипаттамалары
қызмет көрсету үдерісін басқаруды қамтамасыз ету арқылы ғана қол жеткізуге болады.
Сондықтан, техникалық сипаттамаларды жəне басқаруды өлшеу процестері қызметтердің
қажетті сапасына қол жеткізу жəне сақтауда маңызды болып табылады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Александр Петрович Челенков, МА, к.э.н., доцент. Управление качеством в сфера
услуг. Деловой мир. Практический онлайн- журнал.
2. Протасова Л.Г., Плиски О.В. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ УСЛУГ //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – № 7. – С.
152-153.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СТОЛА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Муратбеков Е.
КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
Научный руководитель: Бектибай Б.Ж.
Главная особенность мирового экономического развития заключается впроцессе
глобализации. Он проявляется в развитии в мировом масштабе специализации и кооперации
в области научных исследований и разработок (НИР), что значительно интенсифицирует
процесс создания новой продукции. Внедрение технологии сборки системы монтажа и
демонтажа двигателей легковых автомобилей а также генетики, диагностики и прогностики
в технологических процессах разборки и сборки с применением универсального стола
вызывает рост стабильности, производительности качества ремонтируемой продукции.
Достичь поставленных целей невозможно без эффективного руководства всеми процессами
разборки и сборки деятельности станции технического обслуживания, влияющими на
качество производственного процесса[1]. Актуальность исследований в этом направлении
обусловлена рядом причин: изменениями на рынке спросом на ремонт двигателей легковых
автомобилей, связанных с парком старых автомобилей изменениями требований
потребителей; все возрастающими темпами увеличения объема требований;
Основная задача в начале появления производства по разборке и сборке сводилась к
одному – не допустить не качественную сбоку двигателей легковых автомобилей на рынок, и
вследствие этого основные усилия по управлению качеством разборки и сборки были
связаны технологией сборки. На сегодняшний день станции технического обслуживания
страны не могут конкурировать с зарубежными компаниями. Одним из общественно
признанных способов повышения качества демонтажа и монтажа двигателя высокая
квалификация рабочего или упрощение пошаговой операции разборки и сборки с помощью
применение универсального стола, которые основаны на применении специальных карманов
для разложения деталей двигателя. Система размещения карманов соответствует
операционной карте технологии сборки. Каждом кармане для деталей указывается
наименование детали с информацией применяемого инструмента силой затяжки
соответствующими нужными зазорами. Актуальность внедрения универсального стола в
станции технического обслуживания повышает производительность повышает качество
сборки с привлечением рабочих средним техническим образованием, что даст снижению
технологической себестоимости при котором можно достичь конкурентной цены на
обслуживания.Постоянное совершенствование качества достигается только тогда, когда оно
четко ориентировано на бизнес Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи: разработать технологию сборки; разработать универсальный стол для
сборки двигателей, рассчитать время операции, оценка эффективности системы демонтажа и
монтажа; провести расчёт эффективности создания и функционирования системы станциях
технического обслуживания; разработать систему генетики, диагностики и прогнозирования
технологических процессов разборки и сборки двигателя.
Использованная литература:
1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т.2/Под ред. А.Г.Косиловой и В.К.
Мещерякова. – М:Машиностроение, 1986. – 496 с.
2. Новиков М.П. Оcновы тeхнологии cбоpки мaшин и мeхaнизмов – 5-e изд., иcпp. –
М.: Мaшиноcтpоeниe, 1980.
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ТҮЗУСЫЗЫҚТЫ ҚҰБЫРДЫҢ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН ЖƏНЕ
ШЫҒЫНЫН AНЫҚТAУ
Муратов Е.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Ғылыми жетекші: Зульбухарова Э.М.
Түзусызықты құбырдың сыйымдылығын aнықтaу үшін aлдымeн құбыр aумaғының ішкі
диaмeтрі мeн қaбырғa қaлыңды өлшeп aлынды. Құбыр aумaғының ішкі диaмeтрін құбыр
шeңбeрі ұзындығы мeн қaбырғa қaлыңдығын өлшeудің нəтижeсі бойыншa aнықтaлды.
Құбыр пaрмeтрлeрін (шeңбeр ұзындығы) өлшeу кeм дeгeндe 2 рeт жүргізілуі қaжeт. Eкі
нəтижeнің aйырмaшылығы əрбір өлшeу aмaлынa бeкітілгeн нормaдaн aспaуы қaжeт. Eкі
мəннің aйырмaшылығы нормaдaн aсып кeткeн жaғдaйдa өлшeуді нормaғa сaй eкі мəн
aлғaншa жaлғaстырaмыз. s-ші құбырдың і-ші aумaғының шeңбeрінің ұзындығын (Pis)
өлшeуіш рулeткaмeн кимaның əрбір шeтінeн кeм дeгeндe 2 рeттeн өлшeлінді. Өлшeуіш
рулeткa қaтeлігі ±1мм-ді құрaйды. Aл құбырдың əр шeтіндeгі eкі өлшeу aйырмaшылығы 1
мм-дeн aспaуы кeрeк.

Сурeт 1. 1- мұнaй өнімі құбырының нeгізгі су aсты өткeлі, 2-мұнaй өнімі құбырының
рeзeрвті су aсты өткeлі
Aлынғaн нəтижeлeр 1 кестеде келтірілген.
1-кeстe.Түзусызықты құбырдың шамалары
Aумaқ
нөмірі
1
1
2
3
4

Шeңбeр ұзындығы Pis,
Грaдуирлeнгeн
нүктe
aрқылы нөмірі бойыншa(1 мм)
aумaқ шeкaрaлaры
2
0-1-2-3
2-4-5-6
5-7
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12

5
11 - 13
Рeзeрвті жіп 6 - 9

1
3
1665,4
1665,6
1665,3
- 1665,4

2
4
1665,7
1665,3
1665,5
1665,3

3
5
1665,3
1665,4
1665,4
1665,3

Қaбырғa
қaлыңдығы δis,
мм, өлшeу
Ұзындығы Lis, м, өлшeу
мм,
өлшeу
нөмірі бойыншa (0,2 мм)
нөмірі бойыншa
(0,2)
4
1 2 3 4
1
2
6
7 8 9 10 11
12
1665,6
8,1 8,2 8,1 8,1 8700,150
8700,155
1665,6
8,1 8,1 8,2 8,2 7500,200
7500,220
1665,6
9,1 9,0 9,2 9,1 4200,510
4200,520
1665,4
8,2 8,2 8,2 8,1 11000,200 11000,210

1665,6 1665,4 1665,5 1665,5
1665,6 1665,4 1665,4 1665,4

9,0 9,1 9,2 9,1
9,0 9,1 9,1 9,0

12000,050
4300,020

12000,100
43000,070

Пайдаланған əдебиеттер:
1. Aлиeв Р.A. Сооружeниe и рeмонт гaзонeфтeпроводов, гaзохрaнилищ и нeфтeбaз.М.:
Нeдрa, 1987. — 271 с.
2. Шaммaзов A.М., Aлeксaндров В.Н., Гольянов A.И. . Проeктировaниe и эксплуaтaция
нaсосных и компрeссорных стaнций. Учeбник для вузов. — М.: Нeдрa-Бизнeсцeнтр, 2009. –
404 с.
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ISO 9000 САПА СТАНДАРТТАРЫНЫҢ ДАМУЫ ТУРАЛЫ
Набиуллин Ж.Ж.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекшісі: х.ғ.к., аға оқытушы Г.А. Баймаханов
ISO 9000 сериясына кіретін халықаралық сапа стандарттары. Өндірістерді дəйекті жəне
үздіксіз интернационалдандыру, шетелдік нарықтардағы фирмалар санының өсуі, сатушылар
мен сатып алушылардың өзара қарым-қатынасын, өнім сипаттамаларын, халықаралық
тауарлар мен қызметтер алмасуға қатысушылардың қарым-қатынасының сапасы мен басқа да
аспектілерін реттейтін сəйкес халықаралық нормативтік құжаттар мен стандарттарды
əзірлеуге ықпал етті. Қазіргі уақытта сапа саласындағы халықаралық стандарттардың екі түрі
бар: өнім стандарттары (өнімнің спецификациясы, өндірістің спецификациясы, сапа
көрсеткіштері, бақылау құралдары мен əдістері жəне т.б.) жəне жеткізушімен байланысты
сапаны қамтамасыз ету стандарттары. ISO 9000 сериясының халықаралық стандарттары
өнеркəсіпте жəне қызмет көрсету саласында сапаны басқарудың (сапаны қамтамасыз етудің)
жалпы бағдарламаларын жасауға қойылатын негізгі талаптарды белгілейді. ISO 9000
стандарттарында нақты шарттар мен сапаны қамтамасыз ету саласындағы жоспарланған ісəрекеттер ескеріле отырып, кəсіпорында талап етілетін сапа жүйесін таңдауға ұсынымдар
қарастырылған. ISO 9000 стандарттарының сериясын құруда ISO 8402 - үш тілді терминдер
сөздігі жəне олардың сапаны қамтамасыз ету саласындағы анықтамалары негіз болды [1]. ISO
9000 стандарттары сапаны қамтамасыз етудің əртүрлі үлгілерін анықтайды, оның ішінде:
жобалау, өндіру жəне қызмет көрсету кезінде сапаны қамтамасыз ету үлгісі; өндіру жəне
монтаждау кезінде сапаны қамтамасыз ету үлгісі; қорытынды бақылау жəне сынау кезінде
сапаны қамтамасыз ету үлгісі. Олар келісімшарттық жағдайлар мен кəсіпорынның сапа
жүйесін сертификаттау мақсаттары үшін пайдаланылады.
Кəсіпорындардың (фирмалардың) сапа жүйелерін сертификаттау жөніндегі жұмыстарды
үйлестіруді ISO 9000 сериясының стандарттарын əзірлеген жəне олардың дамуын жүзеге
асыратын стандарттау жөніндегі Халықаралық ұйым (180) жүзеге асырады. Ол Женевадағы
өзінің аккредиттелген орталығымен бірге БҰҰ мамандандырылған ұйымы мəртебесіне ие
үкіметтік емес ұйым болып табылады. Аталмыш ұйыммен ынтымақтастық стандарттау
жөніндегі ұлттық органдар арқылы жүзеге асырылады (мысалы, АҚШ-Америка ұлттық
стандарттау институты, Англия - Британ стандарттар институты, Ресей - стандарттау
жөніндегі мемлекеттік комитет). Қазақстан Республикасында мұндай орган Қазақстан
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Техникалық реттеу жəне метрология
Комитеті болып табылады. Республикада соңғы жылдары кəсіпорындар мен ұйымдарда
менеджмент жүйесін енгізу бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде. Табысты халықаралық
компаниялардың тəжірибесі мен біліктілігіне негізделген заманауи менеджмент жүйелері
қазақстандық кəсіпорындардың бəсекеге қабілеттілігіне əсер ететін нарықты реттеу тетігінің
мəселелерін кешенді шешуге мүмкіндік береді [2]. Стандарттарды қолдану өнім сапасын
жақсартуға, біріздендіру жəне өзара алмастыру деңгейін арттыруға, өндірістер мен
процестерді автоматтандыруды дамытуға, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалану жəне
жөндеу тиімділігінің өсуіне ықпал етеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Абонеев, В.В., Коник, Н.В. Селекционные и технологические приемы повышения
конкурентоспособности тонкорунного овцеводства // Овцы, козы, шерстяное дело. 2015. № 3.
3 б.
2. Коник, Н.В. Особенности управления качеством в сельском хозяйстве / Н.В. Коник,
О.А. Голубенко, Е.В. Максименко, В.А. Коновалов // Актуальные вопросы науки и техники:
Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Саратов: Инновационный центр развития образования и науки, 2015.- 165 б.
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ҚР БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ –
ҚҰРУ ПРИНЦИПТЕРІ
Нағиева Г.Ш.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші Сариева А.К. – п.ғ.к., аға оқытушы
Қазіргі таңда білім беру саласындағы ең өзекті мəселе оның сапасын арттыру болып
табылады. Білім беруді дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін ескере отырып, білім беру
мекемелеріне сапа менеджменті жүйесін əзірлеу жəне енгізу туралы шешім қабылданған
болатын [1]. СМЖ моделі ретінде ИСО 9000 сериялы халықаралық сапа стандарттарында
немесе ҚР СТ ИСО 9001:2015 бейімделген ұлттық стандарттарында бекітілген жəне СМЖ
табысты құруда ең маңызды болып табылатын келесі (сурет 1) қағидаттарға негізделген
сапаны жалпыға бірдей басқару моделі таңдалды [2]:
Тұтынушыға бейімделу

Басшылық жетекшілігі
Қызметкерлерді тарту

Ұдайы жақсарту
СМЖ

Үдерістік тəсіл
Жеткізушілермен өзара тиімді
қарым-қатынас

Фактілерге негізделген
шешімдер қабылдау
Менеджментке жүйелік
көзқарас

Сурет 1. СМЖ-де жалпыға бірдей сапаны басқару қағидаттарының құрылымы
Білім берудегі сапа менеджменті жəне білім беру қызметтері нарығының қазіргі
жағдайы мен талаптарының бірі ретінде тұтынушылардың барлық топтарының сұраныстары
мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталуы болып табылады.
Сонымен, білім беру мекемелеріне сапа менеджменті жүйесін əзірлеу жəне енгізу
мəселесіне орай, келесідей тұжырым жасауғаболады:
1) Білім беру қызметтерін басқаруда ИСО 9000 сериялы стандарттарында
айқындалған үдерістік тəсіл концепциясын қолдану, сондай-ақ қызметті "үздіксіз жақсарту"
жəне сапаны арттыру қағидатын іске асыру арқасында білім беруде инновациялық
үдерістерді жүзеге асыру жəне əртүрлі жаңалықтарды тұрақты іздеу мен енгізудің өмірлік
қажеттілігі пайда болады.
2) Сапа менеджменті жүйесі білім беру сапасын жақсарту мен арттыруға əкелетін
жаңартуларды түбегейлі жүзеге асыруға мүмкіндік беретін инновациялық процестерді іске
асырудың қозғаушы тетігі ретінде дамытушы орта ретінде негіз ретінде əрекет етеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем менеджмента
качества: Лань, 2015. - 304 c.
2. Халықаралық стандарт ИСО 9001:2015. Сапа менеджмент жүйесі – Талаптар.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Нурсапаев А.С.
Каз НУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Научный руководитель: Бектибай Б.Ж.
Главная особенность мирового экономического развития заключается в процессе
глобализации. Он проявляется в развитии в мировом масштабе специализации и кооперации
в области научных исследований и разработок (НИР), что значительно интенсифицирует
процесс создания новой продукции. Внедрение системы генетики, диагностики и
прогностики в технологических процессах, а именно в технологических оборудованиях
вызывает рост стабильности качества выпускаемой продукции. Достичь поставленных целей
невозможно без эффективного руководства всеми процессами деятельности предприятия,
влияющими на качество производственного процесса[1]. Актуальность исследований в этом
направлении обусловлена рядом причин: изменениями на рынке производственных условий,
связанных с изменениями требований потребителей; все возрастающими темпами
увеличения объема требований;
Основная задача в начале появления массового производства сводилась к одному – не
пропустить бракованную продукцию на рынок, и вследствие этого основные усилия по
управлению качеством были связаны только с контролем выпускаемой продукции. На
сегодняшний день предприятия страны не могут конкурировать с зарубежными компаниями.
Одним из общественно признанных способов повышения качества продукции, работ, услуг и
конкурентоспособности по всему миру являются системы менеджмента качества (СМК),
которые основаны на применении международных стандартов ИСО 9000. Актуальность
внедрения элементов СМКв управления с помощью системы генетики, диагностики и
прогностики технологических оборудовании эксплуатируемых технологических процессах
выпуска продукции. Только общими усилиями сотрудников и руководителя можно
достигнуть высот в области качества, безопасности и конкурентоспособности производства,
а именно от этого все получают выгоду: и производители, и потребителя и общество в
целом[2]. Основными подходами к процессу оценивания, используемыми как во внешней,
так и во внутренней системах контроля качества, являются повышение эффективности и
экспертные
проверки.
При
этом
показатели
эффективности
ориентированы
преимущественно на количественные оценки, ими являются эмпирические количественные
или качественные данные, по которым можно судить о достижении целей. Постоянное
совершенствование качества достигается только тогда, когда оно четко ориентировано на
бизнес Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
проанализировать особенности создания и внедрения системы менеджмента качества в
условиях нашей страны, представить опыт стран лидеров оценки эффективности системы
менеджмента качества; провести расчёт эффективности создания и функционирования
системы менеджмента качества в предприятии); разработать систему генетики, диагностики
и прогнозирования технологических процессов выпуска продукции.
Использованная литература:
1. http://www.mgimo.ru/news/experts/document235538.phtml
2. Управление качеством: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Управление качеством» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро; Под общ. ред. И.И.
Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2005. – 400 с.
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ШҰБАТ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРЫН ТАЛДАУ
Нұраған С.А.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: магистр, аға оқытушы Нурымов Е.К.
Шұбат - Қаймағы алынбаған пастерленген туйе сутінен оны сут өнеркəсібі
кəсіпорнында арнайы жеке дайындалатын ашытқымен ашыту арқылы жасалынатын қышқыл
сүт өнімі. Шұбат ашытылған сəттен бастап бабына жеткен уақытына байланысты келесідей
екі түрге бөлінеді:
- тағамға тікелей тұтынуға арналған бір тəуліктік шұбат;
- 1 айдан 3 айға дейін сақтауға арналған шұбат.
Шұбатты сүт өнеркəсібі кəсіпорныдары үшін белгіленген гигеналық талаптарды сақтай
отырып, технологиялық нұсқаулықтар бойынша, стандарттың талаптарына сəйкес өндіреді.
Шұбат органолептикалық көрсеткіштері бойынша 1-кестеде көрсетілген талаптарға
сəйкес келуі тйіс.
Көрсеткіштің аталуы
Шұбатқа арналған сипаттама
Сыртқы түрі
Сұйық, біртекті, газдалған, көпіретін
Түсі
Сүт түстес ақ, сəл сарғыш реңі бар
Дəмі мен иісі
Таза, сүт қышқылды, сергіткіш, табиғи шұбарқа тəн
өзіндік дəмі мен иісі, бөгде дəмдері мен иістері жоқ
Шұбат физикалық- химиялық көрсеткіштері бойынша 2-кестеде көрсетілген талаптарға
сəйкес келуі тиіс.
Көрсеткіштің аталуы
Шұбатқа арналған сипаттама
бір тəуліктік
1 - 3 айға дейін сақтауға арналған
Майдың массалық үлесі,%
3,2
Қышқылдығы; ̊Т
100-ден 150-ге дейін
Спирттің массалық үлесі,%
0,5
1,0-1,2
Фосфатаза
Жоқ
Кəсіпорыннан шығару кездегі
4±2
температурасы,̊С, жоғары емес
Шұбаттағы
микроағзалардың
(ішек
таяқшалары
тобы
бактерияларының,
ашытұылардың,өңездің, патогендік микроағзалардың, оның ішінде сальмонелланың, S.aureus
стафилоккогынның, L. Monocytogenes листерияларының) мөлшерлерінің жол берілетін
деңгейлері[1] талаптарынан аспауы тиіс.
Шұбаттағы əлеуетті қауіп тудыратын заттардың (уытты элементтердің,
микротаксиндердің, дикосиндердің, меламиннің, антибиотиктердің, пистицидтердің,
радионуклидтердің) мөлшерлерінің жол берілетін деңгейлері[2] талаптарынан аспауы тиіс.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. КО ТР 033/2013 Сүттің жəне сүт өнімдерінің қауіпсіздігі туралы (Кеден одағы
Комиссиясының 2013 жылғы 09 қарашасындағы №67 шешімімен бекіткен техникалық
регламент).
2. КО ТР 021/2011 Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі туралы (Кеден одағы Комиссиясының
2011 жылғы 09 қарашасындағы №880 шешімімен бекіткен техникалық регламент).
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КЕРАМИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМСЫЗ ЕТУ ЖƏНЕ
САПАСЫН БАҒАЛАУ
Нұрбай А.С.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Ғылыми жетекшісі: доцент, ф.-м.ғ.к. Даңлыбаева А.К.
Құрылыстық керамика – бұл тұрғын үй жəне өндірістік ғимараттар тұрғызу үшін
қолданылатын керамикалық бұйымдар тобы. Керамикалық материалдар қазіргі кезде өте
белгілі материал болып саналады. Олар қышқылға төзімді, қолдануда ұзақтылығымен, аязға
төзімділігімен ерекшеленеді. Құрылыстық керамика өндірісі халық шаруашылығындағы ең
маңызды сала болып саналады.
Керамикалық құрылыс өнімі кірпіштің негізі - саз
массасы. Дипломдық жұмысымның басты тақырыбы да
осы керамикалық кірпіштер болып табылады. Олар
белгіленген тəртіппен бекітілген үлгілерге сəйкес
жасалынған. Кірпіштің сапасын бағалау үшін жеке сапа
көрсеткіштерінің көптігін ескеру қажет. Осы себепті, өнім
сапасының деңгейін дұрыс бағалау үшін таңдалған жеке
индикаторларды бір кешенге біріктіру арқылы алынған бір
нөмірді пайдаланылды. Өнімдердің техникалық деңгейін
нақты бағалау үшін оның сапасының кешенді көрсеткішін
таңдауды дұрыс негіздеу қажет. Сонымен қатар жоғары
сапалы өнім кешенді индикатордың ең жоғары (ең төменгі) мəніне сəйкес болуы керек, ал
сапа көрсеткішінің ең жоғары (ең төменгі) мəні ең жақсы өнімдерге сəйкес келуі керек.
Олардың барлық параметрлері ГОСТ 530-2007 жəне ГОСТ 7484-78 талаптарына сəйкес сай
салыстырылған болатын.
Өнімдердің сапасын жақсарту жəне процесті жетілдіру оның сапасын басқаруда өте
маңызды. Керамикалық кірпіш өндірісінің өсуі жəне оны жақсарту құрылыс индустриясында
маңызды бағыт ретінде дипломдық жұмыста отандық кірпіш өндірушілердің өнімдерін
салыстырдым. Талғар (1-сурет) жəне Қаскелен қалаларында орналасқан кірпіш
зауыттарының өнімдерін, яғни керамикалық кірпіштерін үлгі ретінде алған болатынмын.
Өнім сапасының деңгейін бағалауға арналған модель жасап, осы модельге аталған
кірпіштерді сəйкестендірдім.
Өнімнің жоғары беріктігі, ұзақ мерзімділігі жəне кең ауқымы ғимараттардың барлық
бөліктерінде - іргетастан төбесіне дейін кеңінен қолдануға мүмкіндік береді, соның
нəтижесінде халық шаруашылығының керамика өнеркəсібіне деген талаптары үнемі өсуде.
Зерттеу нəтижесінде аталған үлгілер модульге сəйкес келіп, органолептикалық көрсеткіштері
де, физикалық жəне химиялық көрсеткіштері де жақсы нəтиже көрсетті.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.Сағындықов А.Е., Керамикалық қабырға жəне жылу сақтағыш материалдар өндірісі:
оқу құралы. – Тараз: Тараз университеті, 2013-114 б.
2. ГОСТ 6787-2001ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕДЛЯ ПОЛОВ
3. Лундина М. Г. и др. Производство кирпича методом полусухого прессования.
Госстройиздат, 1958.
4. Хигерович М.И., Байер В.Е. Производство глиняного кирпича.Стройиздат, 1984
5. ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения
водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости..
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МАКАРОН ӨНІМДЕРІНІҢ ШИКІЗАТЫНЫҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН
ТЕХНОХИМИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ƏДІСТЕРІ
Нұрмұхамбет М.А.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: магистр, аға оқытушы Нурымов Е.К.
Барлық бидайды қабылдау, оны өңдеумен айналысатын мекемелердің негізгі міндеті
өздерінің қарамағындағы бар шикізаттан мейлінше көп жəне жоғары сапалы дайын өнім алу
болып табылады. Бидайдың технологиялық қасиеті деп мүмкіндігінше аз шикізаттан аз
энергия жұмсап өнім алу. Бидайдан алынатын өнімдердің шығымы, сапасы т.б. мəліметтер
стандарттар арқылы анықталады. Астықтың технологиялық қасиеттеріне - оның ұн тартуға,
нан пісіруге жарамдылық қабілеті, макарондық ұн жəне жарма беру қасиеті, кондитерлік,
крахмалдық, спирттік, сыралық өнім беру қабілеті жатады [1].
Бидай мен қара бидайдың беретін
басты өнімі – ұн. Астықтың ұн тартуға
жарамдылығы деп оның шикізат пен энергияны аз жұмсап, көбірек жəне сапалы ұн беру
қабілетін айтады. Бидайдың ұнтартылғыш қасиеті екі түрлі себептерге байланысты: [1]
- оның ұнтақталған қасиеті;
- ұн тартылған құндылығы.
Астықтың механикалық қасиеті - шынылығы оның ұсатылғыштық қабілетін, судың
сіңу мерзімін, ұнның қиыршықтығын, сапасын, кебегінің көлемін жəне оның тез еленгіштігі
сияқты маңызды көрсеткіштерін анықтауға бағытталған. Жақсы сапалы ұн бидайдың
шынылығы 55-60 % аралығында болса алынады. [2]
Астықтың нан пісіруге жарамдылық қабілеті деп, одан алынған ұнның сортына қарай
қамыр илеп, ашытып, нан пісіргенде, стандарттың шартына сай келетін, сыртқы пішіні,
көлемі жөнінде өте жақсы немесе жақсы деген бағаларға ие бола алатын нан беру қасиетін
айтады. Сонымен бірге астықтың нан пісіруге жарамдылық қабілетіне нанның қойылған
шектен төмен емес көлемі, пішіні, қоңыр қызғылт болып көз тартатын түсі, жылтырлығы,
борпылдақ серпімді жұмсақ ортасы, дəмі мен хош иісі де жатады. [2]
Сонымен, көрсетілген сапалық көрсеткіштер ұнның химиялық құрамына, оның ішінде
қамыр ашығанда шығаратын газдарының көлеміне, ол газдарды ұстап тұратын дəн
маңызының санымен сапасына, басқа сөзбен күшіне байланысты болады. Ал бұл қасиеттің
өзі ұнның қиыршықтығына, сумен қосылып жақсы көтерілетін қамыр шығуына байланысты.
Қатты немесе күшті жұмсақ бидайдың ұнынан сорпа жасауға пайдаланатын түрлі-түсті
ұн тағамдары, кеспе, вермишель жəне макарон жасалады. Бұл ұннан алынатын қамыр
физика-химиялық қасиеттері бойынша тығыз, мықты байланысты, созғанда үзілмейтін,
түрлендіруге бейім жəне сол берілген форманы ұстап қалатын болу керек. Макарон жасауға
арналған қатты бидайдың ұны стандарт бойынша жоғары сортты қиыршық ұнда – күлділігі
0,75% аспайтын, дəн маңызы 30% кем емесбірінші сортты жартылай қиыршықты ұнда
олардың саны 1,10 жəне 32% болу керек, ал жұмсақ бидайдың жоғарғы сортты ұнында 0,55
жəне 28%, бірінші сортында 0,75 жəне 30% болу керек.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Смагулов А.К. «Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын сараптау жəне бақылау»
Алматы, 2005ж.
2. Щепетков Н.Г. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру, сақтау, өңдеу жəне
стандарттау технологиясы».
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КЕШЕНДІ СТАНДАРТТАУ НЕГІЗІНДЕ МЕКЕМЕДЕ ІШКІ АУДИТ ЖҮРГІЗУ
ƏДІСТЕМЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
Нұрсұлтанов Е.М.
əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі:доцент м.а.,Айткожаев А.З.
Мекемеде жүргізіліп жатқан жұмыстардың талапқа сəйкестігін талдау, мекемедегі
талапқа сəйкессіздікті азайтуға жəне жоюға аудиттің орны ерекше. Аудит мекемедегі жүйе,
жоба, жасау үрдісі жəне өнімнің реттеу дəрежесін бағалауға бағытталған жəне түзету жəне
ескерту қызметтерін енгізуге бағытталады.
Ішкі аудит - ұйымның жəне оның құрылымдық бөлімдерінің қызметін басқарудың
тиімді жүзеге асыруда бақылау құралы. Аудит қызметінің бағыты негізінен ресурстарды
үнемді жəне тиімді пайдалану, өндіріс көлемі мен табыстылықты арттыру, бағдарламалар
мақсатына қол жеткізу бойынша ұсыныстар өңдеу мақсатында ұйым қызметін кешенді түрде
жүйелі зерттеу болып табылады.
Кешенді стандарттау негізінде ішкі аудит моделін құруға бағдарламалық-мақсатты
жоспарлау əдістемесін жасау керек. Кешенді стандарттаудың бағдарламалық-мақсатты
жоспарлау əдістемесінде барынша маңызды мəселелердің бірі — ішкі аудиттің кешенді
стандарттау бағдарламасының тиімділігін бағалау. Кешенді стандарттау бағдарламасының
тиімділігін бағалау сенімділігі үлкен мəнде болады, өйткені сол бойынша оны іске асырудың
мақсатқа сай екендігі туралы шешім қабылданады
Кешенді стандарттау бағдарламасын қолдана отырып, оған тəн негізгіүш əдістемелік
принципті қолдану арқылы (жүйелік - сапаның жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында
өзара байланысқан талаптарды белгілеу; оңтайлылық - кешенді стандарттау объектілерінің
оңтайлы атау тізімдемесін жəне олардың сапа көрсеткіштерінің сандық мəндерін
анықтау; бағдарламалық жоспарлау - кешенді стандарттау объектілерінің арнайы
бағдарлама-сын мемлекетті, салалық жəне республикалық стандарттау жоспарына енгізілген
олардың элементтерін əзірлеу) ішкі аудиттің логика-математикалық жəне ақпараттық
стандарттау моделін құру.
Өнім сапасын қамтамасыз ету мақсатында мекемеде кешенді стандарттау негізінде ішкі
аудит жүргізу əдістемелерінің модельдері аудит объектілері «жүйе» - «жоба» - «жасау
үрдісі» - «өнім» байланысты құру, аудит объектілері бойынша аудит жүргізу жəне аудит
объектісіне байланысты қойылатын талаптар əдістемесінің моделін жетілдіру тəсілдері
қарастыру қажет. Ішкі аудиттің дамуындағы ең үлкен кемшілік - теориялық жəне əдістемелік
негіздерінде бірыңғай көзқарастың жоқтығында.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Шичков Н.А., Орлова Е.Г., Семибратов Д.А. Внутренний аудит системы
менеджмента: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: Регистр-консалтинг — 2004.- 213 c.
2. Стандарты и качество: Внутренний аудит по ИСО/ТУ 16949 //РИА «Стандарты и
качество». — 2006. — № 10. — С. 115-118.
3. Кане М.М., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества:
учебник для вузов. – М.: юнити-дана,2010. – 560с.
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ВНЕДРЕНИЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО В
КАЗАХСТАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
Разакова Б.М.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н., и.о. доцента Айткожаев А.З.
Рост экономики и продолжающаяся урбанизация в Казахстане являются причинами
ежегодного повышения объемов твердых бытовых отходов (ТБО). Сегодня это одна из
острых экологических проблем в стране. Но согласно концепции по переходу Казахстана к
«зеленой» экономике, переработка отходов должна к 2030 году составлять до 40%, а к 2050
году 50%. Сегодня в стране, по мнению экспертов, накопилось более 43 миллиардов тонн
отходов производства и потребления, из которых не менее 10% идет на переработку,
остальное отправляется на захоронение. Это в лучшем случае. Чаще значительная часть
отходов просто сбрасывается на стихийные свалки, потому как вместимость официальных
полигонов недостаточна для растущих в геометрической прогрессии объемов мусора. К тому
же не все полигоны имеют соответствующее изоляционное покрытие и систему сбора и
переработки сточных вод, и вредные вещества проникают в почву и грунтовые воды. А ведь
чаще всего такие полигоны, а по сути открытые свалки, находятся в непосредственной
близости к жилым массивам крупных городов.
По швейцарской модели утилизации отходов, все бытовые отходы тщательно
сортируются и сдаются в соответствующие пункты приёма, что в дальнейшем
перерабатываются во вторсырье, энергию и др. Согласно данным, в одном лишь городе
Цюрих, 43% домашнего мусора повторно перерабатывается – стекло, металл, картон, бумага.
А остальные 57% домашнего мусора сжигаются, энергия, полученная от сжигания мусора,
используется для отопления около 170 тысяч домов в городе. Из мусора также получают
десятки тонн алюминия, стали и даже драгоценных металлов – например золота – из пепла,
который остается после завершения процесса сжигания мусора.
Нашей стране стоит обратить особое внимание на внедрение и применение
швейцарской модели утилизации отходов, который имеет спектр положительных эффектов
как в экологическом, так и в экономическом плане. В настоящее время имеет актуальность
разработка и внедрение нормативных документов, стандартов и закона определяющие
социальные, юридические, финансовые отношения физических и юридических лиц в
процессе управления ТБО, так как Экологического Кодекса совсем недостаточно.
Использованная литература:
1. Экологический Кодекс РК
2. www.strategy2050.kz
3. https://kapital.kz
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ЖҮЙЕЛІК ТƏСІЛДЕМЕ ЖƏНЕ ПРОЦЕСТЕРДІ СТАТИСТИКАЛЫҚ БАСҚАРУ
НЕГІЗІНДЕ ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІН ҮЗДІКСІЗ ЖЕТІЛДІРУ ƏДІСТЕРІН ƏЗІРЛЕУ
Саден Ж.Е.
əл- Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: доцент м.а.,Айткожаев А.З.
9000 сериялы ИСО стандарттарының талаптарына сəйкес келетін сапа менеджменті
жүйесін (СМЖ) енгізу - ұйымдардың бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің ең жиі
қолданылатын əдістерінің бірі. Алайда, СМЖ жұмыс істеу барысында көптеген ұйымдар
стандарттардың барлық талаптарына формальды сəйкестігіне қарамастан, сапа менеджменті
жүйесі нəтижесіз болып табылатындығына тап болады.
Ұйымдарда сапа менеджменті жүйесін табысты енгізу жəне жұмыс істеуі үшін бірқатар
міндеттерді шешу қажет: ұйымның деңгейлері бойынша өкілеттіктер мен жауапкершілікті
бөлу, ұйымның барлық процестерін тұрақты жақсарту жəне оның жұмыс істеуін растау
жүйесін құру, процестерді өлшеу жəне мониторингілеу үшін статистикалық əдістерді енгізу,
олардың қайта пайда болуының алдын алу мақсатында сəйкессіздіктердің пайда болу
себептеріне талдау ұйымдастыру.
Бұл міндеттер, əдетте, формальды түрде шешіледі жəне ұйымдар қойылған мақсаттарға
қол жеткізе алмайды. Осы жағдайдың туындауына əкелетін көптеген себептердің арасында,
бір жағынан, өте маңызды жəне екінші жағынан жеткіліксіз зерттелгендері бар.
Нəтижесінде жоғары басшылық негізделген басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік
бермейтін көп қосымша ақпарат алады, ал орта буын басшылары жедел шешімдер қабылдау
үшін талап етілетін ақпаратты алмайды.
Жоғарыда аталғандардың барлығы іс жүзінде жүйелік тəсілдеме, үдерістік тəсілжеме,
фактілер негізінде шешімдер қабылдау, үздіксіз жетілдіру сияқты Сапа менеджментінің
негізгі принциптері іске асырылмауына əкеп соғады.
Осыған байланысты жоғарыда аталған барлық қағидаттарды іс жүзінде іске асырудың
жаңа əдістерін əзірлеу жəне танымал əдістемелерін жетілдіру жəне оларды статистикалық
ойлау əдістемесімен біріктіру ерекше қызығушылық тудырады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. - Переизд.
Май. 2018 с изм.№1. -М: ИПК Изд- во стандартов, 2016.
2. ГОСТ Р ИСО 10002-2007. Менеджмент организации. Удовлетворенность
потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях. Переизд. Май. 2018 с
изм.№1. -М: Стандартинформ, 2007.
3. СТ РК ИСО/ТО 10013-2008. Руководящие указания по документированию системы
менеджмента качества. – Введен 01.01.2009 г.
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ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІНІҢДАМУЫ
Сайлаубек Т.Н.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: х.ғ.к., аға оқытушы Г.А. Баймаханов
Қазіргі кезде елдегі кəсіп-орындарға халықаралық стандарттарды пайдалану, соның
ішінде, əсіресе, сапа менеджменті жүйесі бойынша 9000 стандарттар топ-тамасын жаппай
енгізу мəселесіне мемлекет тарапынан баса назар аударылуда [1]. Сапа менеджменті жүйесін
(СМЖ) ИСО 9001-2015 сəйкестігіне сертификаттау мақсаттары келесіден тұрады: өтініш
беруші əзірлеген жəне енгізген сапа менеджменті жүйесінің ИСО 9001-2015 талаптарына
сəйкестік дəрежесін анықтау; өтініш беруші əзірлеген жəне енгізген сапа менеджменті
жүйесінің тиімділігін анықтау. Жоғарыда көрсетілген кезеңдерге сəйкес кəсіпорындарда
СМЖ əзірлеу, енгізу жəне сертификаттау кезінде орындалатын іс-шаралардың ұсынылған
тізбесі төменде келтірілген. Кезеңдердің атауы, жұмыс түрлері, іс-шаралар: 1. СМЖ құруға
дайындық. Сапа саласындағы кəсіпорынның саясатын анықтау. Кəсіпорынның сапа саясатын
əзірлеу жəне бекіту. Сапа саласындағы мақсаттарды, міндеттемелер мен міндеттерді жəне
оларға қол жеткізу жолдарын анықтау 2. СМЖ ұйымдық құрылымын қалыптастыру. Сапаны
басқару бойынша өкіл тағайындау. Сапалы сервисті құру. СМЖ əзірлеу үшін команданы
қалыптастыру. 3. Персоналды оқыту. 4. СМЖ əзірлеу жəне енгізу мерзімдері мен құнын
бағалау. 5. Консультанттарды тарту. Кеңесшілерді іріктеу. Кеңес беру қызметтеріне шарт
жасау.
Бүгінде дүние жүзінде менеджмент жүйелеріне талаптар белгілейтін бірнеше стандарт
бар. Оларға ІSO 9000 (сапа менедж-мент жүйелері немесе СМЖ), ИСО 14000 (экологиялық
менеджмент), ОHSAS 18000 (өндіріс қауіпсіздігі жəне денсаулық сақтау), HASSP нормалары
жəне ИСО 22000 (тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі), SA 8000 (əлеуметтік жəне этикалық
менеджмент) стандарт топтамалары жатады. Техникалық реттеу жəне метрология
комитетінің мəліметіне сүйенсек менеджмент жүйесі бойынша сертификаттаудан өткен
кəсіпорындар саны əртүрлі кезкнде онтайланып келеді, еншізген стандарттары келесідей:
ИСО 9001, ИСО 14001, ОHSAS 18001, ИСО 22000. Жоғарыдағы мəліметтерге қарағанда
кəсіпорындар СМЖ енгізу мəселесіне артықшылық беретіні байқалады. Қазіргі кезеңде
дүниежүзілік тəжірибеде интеграцияланған менеджмент жүйесіне (ИМЖ) негізінен сапа
менеджменті, экологиялық менеджмент, өндірістік қауіпсіздік жəне денсаулық сақтау
менеджменті, əлеуметтік жауапкершілік менеджменті қатарлы менеджменттер қамтылуда.
Сапа менеджменті жүйесінің негізін қалаушылардың бірі доктор Джуранның ұстанымы
бойынша сапа тұтынушыға бейімделу жəне қызметкерлерді қанағаттандыру дəрежесімен
айқындалуы тиіс [2]. Осы тұрғыдан алғанда кəсіпорынның алдына қоятын стратегиялық
мақсаттары тұтынушымен тығыз қарым-қатынас орнату, инновация енгізу, шығынды азайту,
сапаны арттыру арқылы бəсекелестік бəйгесінде алға озу болып табылады. Сапа
менеджментінің жүйесі қандай да бір жаңа технологияны енгізбей-ақ, арзан шикізат,
материал пайдаланбай-ақ тек қана ұйымдастыру шараларын оңтайлы жүргізу арқылы
өнімнің өзіндік құнын азайтумен қатар, сапаны арттыруға мүмкіндік береді. Нəтижесінде,
кəсіпорынның экономикалық күш-қуаты артып, жұмыскерлердің еңбекақысын өсіруге,
жұмыс жағдайын жақсартуға мүмкіндік туады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Асқаров Е.С. Сапаны басқару. -Алматы: Экономика, 2016, 241, 284 б.
2.Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. Учебник –М.: ИНФРА-М,
2017, 212 с.

353

ЕТ КОНСЕРВІЛЕРІНІҢСАПАСЫН ТАЛДАУ
Стамбекова А.К.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: магистр, аға оқытушы Нурымов Е.К.
Бұршақ, бидай кебегі, дəмдеуіштер қосып (сиыр еті, шошқа еті, жылқы еті)
кесінділерінен дайындалған, банкаларға салынып, ауа кірмейтіндей қымталып жабылған
жəне стерилденген «Таңғы асқа арналған ет ассортиі» ет консервілері.
Ет консервілері ет өнеркəсібі кəсіпорнына арналған санитарлық ережелерді сақтай
отырып, белгіленген тəртіппен бекітілген технологиялық нұсқаулар бойынша стандарттың
талаптарына сəйкес дайындалуы тиіс[1].
Органолептикалық көрсеткіштері бойынша «Таңғы асқа арналған ет ассортиі» 1кестеде көрсетілген талаптарға сəйкес келуі тиіс.
Көрсеткіш атауы
Сипаттамасы
Дəмі мен иісі
Дəмдеуіштері қосылған бұқтырылған етке тəн, бөгде дəмі
мен иісі жоқ.
Сыртқы
түрі
жəне
ет Туралған ет, сорпалы, езілмеген, сүйегі, шеміршегі, сіңірі,
консистенциясы
ірі қан тамырлары жоқ.
Ет шырынының сыртқы түрі
Жылытқан кезде түсі ашық қоңыр, мөлшерлік ақ уыз
заттары кездеседі.
Физикалық-химиялық көрсеткіштері бойынша «Таңғы асқа арналған ет ассортиі» 2кестеде көрсетілген талаптарға сəйкес келуі тиіс.
Көрсеткіш атауы
Нормасы
Май мен еттің салмақтық үлесі, %, артық емес
83,6
Майдың салмақтық үлесі, %, артық емес
4,3
Ас тұзының салмақтық үлесі, %
1,6
Ақ уыздың салмақтық үлесі, %, кем емес
16
Бөгде қоспалары
Рұқсат етілмейді
Микробиологиялық көрсеткіштері бойынша ет консервілері өндірістік стерилдеу
талаптарына сəйкес келуі тиіс. Құрамындағы уытты элементтердің мөлшері [2] санитарлық
ережелерде белгіленген талаптарға сəйкес келуі тиіс.
Пестицидтердің, нитрозаминдердің, нитраттардың жəне радионуклеидтердің ет
консервілеріндегі қалдық мөлшері [2] санитарлық ережелерде белгіленген рұқсат етілетін
деңгейден артпауы тиіс.
Ет консервілерін дайындау үшін мынадай шикізат пен материалдар қолданылады:
МЕМСТ 6201 бойынша тазартылған бршақ; МЕМСТ 7169 бойынша бида кебегі;
МЕМСТ 8285 бойынша қорытылған сиыр майы; МЕМСТ 1723 бойынша жас басты пияз;
МЕМСТ 13830 бойынша тағамдық ас тұзы; МЕМСТ 18270 бойынша сірке қышқылы;
МЕМСТ 29050 бойынша қара жəне ақ бұрыш.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. ҚР CТ СТБ 1331-2005 «Таңғы асқа арналған ет ассортиі» ет консервілері. Жалпы
техникалық шарттар.
2. Сан ЕжН 4.01.071-03 «Тағам өнімдері қауіпсіздігіне жəне тағамдық құндылығына
қойылатын гигеналық талаптар» санитарлық ережелерімен нормалары.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР
Тулеубаева М.Б.
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: Лаврищев О.А.
Пищевая промышленность является важнейшей отраслью агропромышленного
комплекса (АПК) Казахстана. Ее эффективное функционирование имеет большое значение
для обеспечения экономической безопасности страны и повышения жизненного уровня
населения, так как на долю пищевых продуктов приходится примерно 12 % общего объема
выпуска продукции в отраслях материального производства страны.
Основной целью является проведение сравнительного и ситуационного анализа на
наличие нарушении девствующего законодательства в области пищевой промышленности.
Переход Казахстана к рыночной экономике выдвинул в число важнейших проблем
продовольственную безопасность. Это обусловлено рядом обстоятельств:
- во-первых, спад производства в ΑПК обострил ситуацию на продовольственном
рынке;
- во-вторых, импортные продукты питания стали вытеснять отечественные;
- в-третьих, в республику стали поступать некачественные, а порой и вредные для
здоровья продукты питания;
- в-четвертых, в условиях снижения покупательской способности не все продукты
стали доступны для некоторой части населения.
В целях укрепления переговорной позиции при вступлении в ВТО с учетом тарифных
предложении Республики Казахстан по доступу на рынок сельскохозяйственных товаров
планируется внести предложения по изменению импортных таможенных пошлин по видам
продукции. Данное мероприятие будет направлено на защиту отечественного рынка.
Проводится работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу
предприятии на международные стандарты ИСО 9000. В настоящее время систему
менеджмента качества (СМК) внедрили 27 предприятии отрасли, на стадии разработки и
подготовки производства к внедрению – свыше 70 предприятии. Президент РК в «Стратегии2050» отметил, что необходимо создание национальных конкурентоспособных брендов с
акцентом на экологичность. У Казахстана есть большой потенциал в построении бренда
«Хлеб Казахстана». Создание экологически чистого хлебного бренда будет гарантировать
высокий спрос на казахстанскую муку и пшеницу, развитие мукомольного производства и
положительно скажется на имидже страны.
Использованная литература:
1.Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» (с изменениями и
дополнениями по состоянию нα 24.05.2018 г.)
2.Долгов В.Α., Лαвинα С.Α. Методические аспекты оценки качества и безопасности
пищевой продукции и продовольственного сырья. – М., 2003, 162 с.
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ҰЙЫМ ӨНІМДЕРІН СЕРТИФИКАТТАУ СТАНДАРТТАРЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА
СƏЙКЕСТІГІН ТЕКСЕРУ ЖƏНЕ БАҚЫЛАУ
Турлиева А.А.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к. Мухтарова М.Н.
Ұйым стандарттарының түрлері мен əзірлеу тəртібі ҚР СТ 1.14 сəйкес орнатылады. Бұл
стандарт ұйым стандарттарын əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу, жаңарту (өзгерту, қайта қарау)
қолдану жəне жою тəртібін белгілейді.
Стандарт ережелері ұйым стандарттарын əзірлеуді жəне (немесе) қолдануды жүзеге
асыратын, ұйымдастыру-құқықтық нысандарынан тəуелсіз, Қазақстан Республикасы
аумағында орналасқан жеке жəне занды тұлғалармен қолданылады.
ҚР СТ 1.4 сəйкес кəсіпорындармен (ұйымдармен) əзірленген жəне бекітілген фирмалық
стандарттар олардық күшінің мерзімі өткенге немесе бекітетін ұйымның оларды қайта қарау
туралы шешім қабылдағанға дейін қолданылады.
Стандарттарды əзірлеудің негізгі мақсаттары: - азаматтардың өмірі жəне денсаулығы,
заңды жəне жеке тұлғалардың мүліктері, малдар мен өсімдіктердің өмірі, қоршаған орта
үшін өнім, процесс, қызметтер (ары қарай өнім) қауіпсіздігі деңгейін жоғарылату;
- техникалық реттемелер талаптарын сақтауға көмектесу;
- табиғи жəне техногендік сипатты төтенше жағдайлар пайда болу тəуекелдігін есепке
алып объектілер қауіпсіздігі деңгейін жоғарылату;
- ғылыми-техниқалық прогреске көмектесу;
- өнім, процесс жəне қызметтің бəсекеге жарамдылығын көтеру;
- ресурстарды үнемді пайдалану;
- техникалық жəне ақпараттық үйлесімдік;
- зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулер, техникалық-статистикалық деректер
нəтижелерін салыстыру;
- өнімнің өзара алмасуы.
Стандарттарды əзірлеудің негізгі принциптері:
- келісу;
- еркіндік;
- қол жететіндік;
- экономикалық мақсатқа сайлық.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Менеджмент систем качества: Учебн. пособие /М.Г. Круглов, С.К.Сергеев,
В.А.Такташов и др. – М.: ИПК, Издательство стандартов, 1977, - 368 с.
2. Чаика И.И. Стандарты ИСО серии 9000 версии 2000 г. // Методы менеджмента
качества. – 2000. №1.
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«АЛЕКС АСТАНА» ЖШС БАЗАСЫНДА ЖОЛ-ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫН ТАЛДАУ
Тұрсынбай Ғ.Б.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: Нурмуханова А.З.
Жол-құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіруде ұйымдастырушылар
үлкен рөл атқарады. Тапсырыс беруші қаржыландыруды қамтамасыз етеді, жобалардың
конкурсын ұйымдастырады, құрылыс жұмыстарының сапасын бақылайды, дайын нəтижені
тұрақты эксплуатацияға қабылдайды. Əдетте, тапсырыс беруші рөлінде автокөлік жолдарын
эксплуатациялау бойынша аймақтық басқарма болып табылады [1]. Жобалар конкурсында
жеңіске жеткен ұйым ізденістермен, бастапқы мəліметтер жинақтаумен, жобаны
дайындаумен, алдағы шығындар мен кірістерді есептеумен айналысады. Жобалық ұйым
тапсырыс берушімен, табиғатты қорғау органдары жəне өзге де уəкілетті органдармен
жобаға қатысты шешімдерді талқылайды, жол құрылыс жұмыстарын бақылайды. Жобалау
аяқталған соң жобаны тəуелсіз сараптамадан өткізеді.
Автокөлік жолдарын құрастырушы ұйым немесе, біздің жағдайда, жауапкешілігі
шектеулі серіктестік конкурс аяқталған соң тапсырыс берушімен шарт жасасады, бюджеттік
алғытөлемді алып, жобаның құрылыс-монтаждау жұмыстарына кіріседі. Жобаның əр этапы
шарт бойынша тапсырыс беруші жақтан қаржыландырылады. Құрылыс аяқталған соң
нəтижені тұрақты эксплуатацияға мемлекеттік комиссияға өткізеді [2].
Автокөлік жолдары құрылысының этаптары: дайындық кезеңі (асфальтты жобалау,
құрылыс алаңына жол-құрылыс материалдарын жинақтау, конструкцияларын, өндірістік
өнімдер мен қондырғыларды тасымалдау); негізгі кезең (тұрғызылу сұлбасы бойынша
автобандарды конструкциялау, аралық конструкцияларды құрастыру, қосымшаларды
түйіндестіру); қорытынды кезең (құрылыс алаңын тарату, территорияны қалпына келтіру,
сынау жұмыстарын жүргізу жəне тұрақты эксплуатацияға беру).
Жол-құрылыс материалдарымен қатар, «АЛЕКС Астана» ЖШС базасында автокөлік
жолдарына арналған, темір жолдарға арналған белгілер, су қорғау белгілері жəне дербес
белгілері өндіріледі.Өзге мекемелердегі тəрізді, «АЛЕКС Астана» ЖШС базасында сапаны
қамтамасыз ететін барлық қажетті құрылғылармен жабдықталған аккредиттелген сынау
зертханасы бар. Сынау зертханасында периодты түрде асфальтті-бетонды қоспаның əр
өндірілген партиясына беріктілікке, суыққа төзімділікке, тұтқырлыққа, шаңтəріздес
бөлшектерін анықтауға сынаулар жүргізіледі.
Егер республикалық маңызға ие жол құрылыс жұмыстарының статистикасын алып
қарайтын болсақ, соңғы 5 жыл көлемінде қаржыландырудың үлкен бөлігі Қазақстанның
оңтүстік аймақтарында, Батыс Еуропа- Батыс Қытай инфрақұрылымды жобасы 8500 км
асфальтті-бетонды қабат жол ретінде қалыптасты [4].
Пайдаланған əдебиеттер:
1. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные,
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.
2. Абайдуллина Т.Н. Проектирование состава асфальтобетона:«Дорожное
материаловедение и технология ДСМ», Тюмень, 2015.- 34 с.
3. https://www.europe-china.kz
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BS-120 ХИМИЯЛЫҚ АНАЛИЗАТОРЫНАН АЛЫНҒАН ӨЛШЕУ
НƏТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ
Тұрсынбек С.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: Зульбухарова Э.М.
Медициналық құрылғылардың техникалық жəне метрологиялық сипаттамаларын
құрал-жабдықты бақылап, салыстыру жұмыстарын жүргізу үшін “Автоматтандырылған BS120 химиялық
анализаторы" жəне “Қолмен өлшеу жүргізілетін фотоэлектрикалық
колориметр" таңдалып алынды.
Екі медициналық құрылғының ішінен өлшеу жүргізуде анағұрлым тиімді болатын
құрылғыны анықтау үшін 1 бес науқас адамның қанының құрамындағы креатинин
мөлшерлері анықталды.
Кесте 1. BS-120 Химиялық анализаторынан алынған креатинин нəтижелері
№

1
2
3
4
5

Компонент

Пациент (жынысы)

Нəтижелер

Қалыпты мөлшер

Əйел

61

Əйелдер (61-115)

Əйел
Ер
Əйел
Ер

Креатинин

57
73
59
65

Ерлер (53-97)

СИ бірліктері

ммоль/л

Зерттеу жұмысында анализаторлардың артықшылықтарын салыстыру үшін 2 кестеде
көрсетілгендей тəжірибе нəтижелерінің қателіктерін есептеу жұмыстары жүргізілді.
Кесте 2. BS-120 Химиялық анализаторының қателігін креатинин нəтижелері бойынша
есептеу
Жеке өлшеулер саны
( )
V

Нақты
мəндердің
мəндерден ауытқуы
қателік

орташа
абсолютті

Ауытқулардың квадраттық қосындысы
(( ) − <

>)²

( ) −< >
V
V
61

-2

4

57

-6

36

73

10

100

59

-4

16

65

2

4
∑

(<

> −( ) ) ² = 160

Өлшеу нəтижелерін өңдеу МЕМСТ 8.207-76 "Көп ретті бақылаудың тікелей өлшеулері.
Бақылау нəтижелерін өңдеу əдістері" бойынша есептелді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Қаржаубаев К.Е. Метрология жəне өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету. Оқу
құралы – Алматы: Нур-ПринтНур-Принт, 2011. – 240 б.
2. Қырғызбаева К.Ж. Метрология негіздері. Оқу құралы – Тараз: М.Х. Дулати атын.
ТарМУ, 2011. – 126 б.
3. Асқарова Ə.С., Бөлегенова С.Ə., Шортанбаева Ж.К., Лаврищев О.А., Соколов Д.Ю.
Метрологияның физикалық негіздері. Электрлік өлшеулер. Оқу əдістемелік құрал – Алматы:
Қазақ Университеті, 2014. – 112 б.
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«ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАСЫ» САЛАСЫНДАҒЫ САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІН
ҚҰРУ МІНДЕТІ
Халилла Ж.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Сапа менеджменті жүйесін құру міндеті:
Сапа желісі қызметкерлеріне дейін қарапайым түсінікті орындаушылардың деңгейінде
барлық процестерінде (жобалау, салу, пайдалану, жөндеу) сапасын сақтау қызметінің толық
рəсімдеу қажет.
Сапаны басқару жүйесі мынадай стандарттарды қамтиды:
- жабдықтарды сатып алу;
- ақпаратты жинау жəне жүйелеу;
- жылу желілерінің ресурстарын бақылау;
- сенімділік көрсеткіштерін есептеу;
- жылу желілеріндегі зақымдарды жою стандарттары жəне т.б.
«Жылу энергетикасы» саласындағы негізгі проблемалардың бірі станциялардағы
төменгі ПƏК, ең жоғары жүктемелерді жабуға арналған маневрлік көздердің тапшылығы,
желілерде пайда болатын айтарлықтай шығындар жəне қоршаған ортаға əсердің жоғары
деңгейі болып табылады. Қазақстанның электр энергетикалық əлеуеті 72 электр станциясы,
орнатылған қуаты - 20,4 ГВт, қол жетімді - 16,4 ГВт. Электр станцияларында қолданылатын
отын - 84% құрайды.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді жасау қажет:
- отын-энергетикалық кешенін дамыту сипаттамаларын жəне трендтерді анықтау үшін
ағымдағы энергетикалық секторының жай-күйі жəне оның ресурстық əлеуетін талдау жəне
осы негізде алу;
- оның ішінде ел үшін нормативтік-құқықтық база жəне энергия менеджмент
əдіснамасы (мысалы, электр), энергетикалық даму стратегиялық мақсаттарына олардың
консистенциясы тұрғысынан оның жағдайын бағалау;
- тұтас алғанда жылу энергетика саласының басқару- ұйымдастырушылық құрылымын
нығайту, салалар мен кəсіпорындардың арасындағы өндірістік жəне технологиялық
байланыстарды бұзушылықтарды жою жəне ол бойынша ұсыныстарды негіздеу жəне
тұжырымдау;
- өтпелі экономикалық салалар мен энергетикалық компаниялардың жұмыс істеуі үшін
жұмысты жəне қаржылық реттеудi жəне несие мəселелерін зерделеу.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Хусаинова С.
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Федоренко О.В.
Метрологическое обеспечение установление и применение научных и
организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения
единства и требуемой точности измерений.
Цели и задачи метрологического обеспечения на этапах разработ-ки, производства,
транспортирования,
хранения
и
эксплуатации
про-дукции.
Влияние
уровня
метрологического обеспечения на качество и конкурентоспособность продукции. Отражение
требований метро-логического обеспечения в системе менеджмента качества.
Определение минимума измеряемых параметров, установление норм точности
измерений, обеспечение средствами измерений ого-воренной точности, соблюдение
готовности средств измерений к выполнению измерений.
Деятельность по метрологическому обеспечению любых научных, технических и
социальных задач должна строиться на базе
определенных технико-экономических
показателей, характеризующих ее уровень, эффективность и влияние на общие критерии
качества решения этих задач (полная система таких показателей в настоящее время еще не
разработана и это является важнейшей проблемой на стыке метрологии, экономики и
организации производства).
Конечная цель метрологического обеспечения - свести к рациональному минимуму
возможность принятия ошибочных решений по результатам измерений, испытаний и
контроля сырья, материалов, изделий и процессов.
Для достижения этой цели необходимо комплексное решение всех задач
метрологического обеспечения.
Использованная литература:
1. Клочкова М.С. Метрология, стандартизация, сертификация (2010)
2. Рейх Н. Н., Тупиченков А. А., Цейтлин В. Г. Метрологическое обеспечение
производства. — М. Изд-во стандартов, 1987.
3. URL: https://metro-logiya.ru/
4. URL: https://economy-ru/
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IMPACT OF NEUTRAL SHADOWING FORCE ON DUST PARTICLES’ STRUCTURAL AND
DYNAMICAL PROPERTIES IN CRYOGENIC PLASMAS
Ye. K. Aldakulov
al-Farabi Kazakh National University, IETP, Almaty
Scientific adviser: PhD., Dr. rer. nat. Zh. A. Moldabekov
The difference in temperature of the dust particle’s surface and that of the atoms results in an
additional neutral shadowing force acting between dust particles [1]. While this force can be safely
neglected in the case of atoms at room temperature, at cryogenic conditions (in cryogenic plasmas)
neutral shadowing force is comparable with Coulomb repulsion between charged grains [2]. Therefore,
the investigation of the neutral shadowing force impact on the structural and dynamic properties of dust
particles is needed. In this work, we present the results of 2D molecular dynamics simulation of
charged particles taking into account screened Coulomb interaction as well as the neutral shadowing
force. The screened Coulomb interaction is characterized by two parameters: coupling parameter
Γ=

and screening parameter k = /

the neutral shadowing force reads

, where λD – is Debye radius. The potential describing

U (R) 

 exp( kR)  ,
kBTd R
R

where kBTd characterizes thermal energy of dust particles,  - parameter describing the repulsion due to
the neutral shadowing force
 3 ad 4 P (Ts  Tn )
, if R  l / a  rcut

   8 ak BTd Tn
,

0,
otherwise

where the cut-off radius rcut was defined by the mean free path of neutrals l, ad – dust particle’s radius, P
– is a gas pressure, TS – the dust particle surface temperature and Tn – is the temperature of atoms.
We have investigated the radial distribution function, velocity autocorrelation function (VACF),
spectrum of VACF, and sound speed (Table 1) at different values of Γ and  . It was revealed that at
cryogenic
conditions
the
neutral shadowing force does
change
structural
and
dynamical properties of the
system if mean – free path of
neutrals exceeds mean –
interparticle distance [3, 4].
References
1. V.N. Tsytovich, Ya. K. Khodataev, G.E. Morfill, R. Bingham, and J. Winter “Radiative dust
cooling and dust agglomeration in plasmas”, Comments Plasma Phys. Controled Fusion, vol. 18, p. 281,
1998.
2. T.S. Ramazanov, Z. Moldabekov, M. Muratov, “Grain surface heating in cryogenic
environment ” Phys. Plasmas, vol. 24, p. 050701, 2017.
3. Muratov M.M., Aldakulov Ye, Ramazanov T, Moldabekov Zh “Impacts of neutral shadowing
force on dust particle dynamics in cryogenic plasma”, Contributions to Plasma Physics 2019.
4. Ye. Aldakulov, M. Muratov, T.S. Ramazanov, Zh.A. Moldabekov “Neutral shadowing force
impact on structural properties of dust particles in cryogenic environment”. Submitted to IEEE TPS
(2019).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕНОСА НАНОРЕЛЬЕФА В МАТЕРИАЛ ПУТЕМ СУХОГО
ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЛИТОГРАФИИ
Абсаттарова Г.Е.,Турарбаева Т.Б, Мырзабекова Н.М., Гусейнов Н.Р.
КазНУ им.аль-Фараби
Научные руководители: Муратов М.М., Зайцев С.И
Процесс литографии состоит из множества технологических операций, в совокупности
предназначенных для формирования рельефного рисунка на специальном чувствительном
слое (резисте) при изготовлении полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и
сверхпроводниковых наноструктур [1-2].
Процесс нанолитографии проиллюстрирован схематически ниже на рисунке 1, где
наглядно представлен наиболее продуктивный метод наноструктурирования. Для начала на
рабочую подложку наносится тонкий слой резиста (толщиной 10-100 нм). Резисты
представляют собой полимерные материалы чувствительные к излучению, растворимость
облученных участков либо увеличивается (резист позитивного тона), либо уменьшается
(резист негативного тона) (рис 1.1). Затем проводится экспонирование, некоторые области
резиста подвергаются облучению электронным или световым пучком (рис 1.2) .

Рис.1. Перенос рельефа на подложку с помощью сухого травления
Далее производится метод сухого травления (рисунок 1.4), с помощью которого был
осуществлен перенос рельефа на подложку, используя вакуумный универсальный пост
(ВУП-5М).
Таким образом, описанная методика нанолитографии может быть применена для
создания радужных голограмм на металлических поверхностях (слитках, монетах).
Использованная литература:
1. M. M. Myrzabekova, N.R. Guseinov, M.M. Muratov, M.T. Gabdullin, R. R. Nemkayeva,
T. Tolkynbayeva, Ya. L. Shabelnikova, S. I. Zaitsev. Experimental study of energy distribution in
ion-beam lithography. 6thInternational Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage
Systems (INESS-2018). 2018 г. – С.84.
2. Д. С. Саленко, «История развития и области применения технологии МЭМС»,
Автоматика и программная инженерия, № 3 (5), pp. 68-74, 2013.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ ЗАРЯДКИ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ
В ПЛАЗМЕ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА
Агатаева Ə.
КазНУ им.аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., профессор Коданова С.К.
Тщательное изучение процессов зарядки пылевых частиц, дает возможность решить
основную задачу в пути построения теории пылевой плазмы.
В недавних экспериментах по изучению процессов заряда пылевых частиц в
намагниченной плазме показано, что абсолютная величина заряда пылевых частиц намного
меньше, чем оценки теоретической модели OML при наличии сильного магнитного поля [1].
В связи с этим целью данной работы является исследование влияния магнитного поля
на заряд пылинок в плазме газового разряда.
В данной работе рассчитывался заряд неподвижной, первоначально нейтральной
пылинки бесконечно большой массы. Для расчета использовался метод частиц в ячейках и
Монте-Карло [2-3].
Расчеты по определению заряда пылевой частицы проводились для следующих
параметров плазмы газового разряда: плотности электронов и ионов равны 109 см-3,
температура ионов 0,027 эВ и электронов 1 эВ.
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Рис. 1 – Временное распределение заряда пылевых частиц от времени при различных
значениях магнитного поля.
Использованная литература:
1. U.Konopka, B.lynch, D.Funk and E.Thomas,Jr, Book of abstracts
ICPDP, 138 (2017)
2. S. K. Kodanova, N. Kh. Bastykova, T. S. Ramazanov, and S. A. Maiorov, IEEE Trans.
Plasma Sci.,525-527 (2016)
3. S. K. Kodanova , N. Kh. Bastykova , T. S. Ramazanov, G. N. Nigmetova, and S. A.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ПЛАЗМОЙ DCSBD
А. Акильдинова, Е. Усенов
ННЛОТ, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научные руководители: А.К. Бисенбаев, М.К. Досболаев , Т.С. Рамазанов
Развитие агропромышленности в мире связано с новыми технологиями,
необходимыми для выращивания и хранения сельскохозяйственных культур. Согласно
исследованиям ряда ученых плазма ДКПБР может влиять на всхожесть семян агрокультур
следующим образом: обеззараживание семян [1,2], внесение изменений в структуру
поверхности семян [3], изменение химического состава обработанных образцов путем
внедрения радикалов[4,5]. Актуальностью данной работы является изучение активности
альфа-амилазы, так как активность альфа-амилазы является ключевым фактором роста
эмбриона и дальнейшей всхожести растения.
Эксперименты были проведены на установке ДКПБР компании Roplass RPS400.
Химический состав плазмы был определен с помощью оптико-эмиссионной спектроскопии.
В спектре излучения ДКПБР наблюдались молекулярные полосы азота, а именно вторая
положительная (N2 (C-B)) и первая отрицательная (N2+ (B-X)) системы (рис.1).
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Рис. 1 - Спектр излучения диэлектрического копланарного поверхностного
барьерного разряда в диапазоне волн 300-470 нм
Влияние плазмы на всхожесть семян пшеницы варьировалась в зависимости от
продолжительности обработки. Всхожесть зерна при воздействии на зерна пшеницы в
течение 5, 10 и 15 секунд составила 100, 96 и 98% соответственно. Результаты
биометрического анализа структурных элементов растений показали, что проростки яровой
пшеницы, семена которых были обработаны плазмой, имели массу приблизительно на 15–
18% выше, чем необработанные растения. Настоящее исследование показало, что плазма
оказывает положительное влияние на прорастание зерна пшеницы. Всхожесть зерна и
биометрические показатели были значительно выше при обработке плазмой.
Использованная литература:
1 M. Shiratani, M. Hori, Plasma Process Polym. (2017).
2 S. Mošovskáa, A. Zahoranová, Food Research International. (2018) 862–869.
3 R. Zhou, R. Zhou, X. Zhang, J. Zhuang, Scientific Reports. (2016) 32603.
4 M. Henselová, L. Slováková, M. Martinka & A. Zahoranová, Biologia. (2012) 490—497.
5 L. Ling, L. Jiangang, Sh. Minchong, Scientific Reports. (2015) 13033.
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ВЛИЯНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА НА МОЩНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА
Аширбек А.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: Усенов Е.А.
Диэлектрический барьерный разряд (ДБР) широко используется для различных
прикладных задач: генерация озона, накачка газоразрядных лазеров и эксимерных ламп,
модификация поверхности, синтез тонкопленочных материалов и наночастиц и т.д. Каждое
из применений разряда предъявляет свои определённые требования к ДБР, например, к
составу плазмообразующего газа или режиму горения разряда.
Известно, что ДБР при атмосфере воздуха состоит из множества микроразрядных
(МР) плазменных каналов с длиной равной межэлектродному расстоянию и с диаметром до
несколько сотен микрометров. Считается что данные МР имеют так называемый "эффект
памяти". Однако, последние научные результаты показывают что МР хаотично
распределены во времени и по пространству (поверхность электрода), то есть при
определенных условиях МР не имеют пространственной памяти и появляются в каждом
новом полупериоде приложенного напряжения в точке электрода, не привязанной к точке
появления МР в предыдущих полупериодах.
В данной работе исследовано влияние потока воздуха при атмосферном давлении на
поведение микроразрядных каналов с целью изучения пространственного распределения
МР. Разрядная ячейка имеет цилиндрическую форму для наблюдения отдельных
микроразрядов. Разряд генерируется с помощью высоковольтных сигналов синусоидальной
формы. Для измерения скорости потока воздуха в разрядном промежутке была использована
трубка Пито и микроманометр. Также было исследовано мощность разряда при разных
межэлектродных дистанциях, от трех до пяти миллиметров. Далее были построены графики
зависимость мощности от скорости потока (Рисунок 1.). При малых значениях скорости
потока мощность разряда тоже увеличивается, но при определенном значении скорости
потока резко уменьшается, и далее стабилизуется.
В заключении можно сказать что увеличение скорости потока, влияет на изменение
мощности микроказрядов, а также направленный поток воздуха сильно влияет на динамику
микроразрядных каналов в ДБР и позволяет изучать различные свойства таких типов
разрядов.

Рис. 1.Зависимость мощности разряда от скорости потока воздуха
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СИНТЕЗ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА
КАТАЛИЗАТОРЕ NI
Аяганов Ж.Е.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель Батрышев Д.Г.
Углеродная нанотрубка (УНТ) представляет собой трубчатую структуру, состоящую из
атомов углерода, имеющую диаметр порядка нанометра, и длину от нескольких нанометров
до нескольких микрон. УНТ в 100 раз прочнее стали и в шесть раз легче. Она такая же
твердая как алмаз, но теплоемкость вдвое выше, чем у чистого алмаза. Электропроводность в
1000 раз выше, чем у меди. УНТ термически стабильна до 4000 К. В зависимости от
диаметра и хиральности УНТ может проявлять как металлические, так и полупроводниковые
свойства. Тем не менее, важно отметить, что все эти превосходные свойства были
предсказаны для атомно-идеальной УНТ, которая далека от УНТ, которые практически
производятся сегодня [1]. Наша методика синтеза призвана улучшить качество получаемых
трубок.
На кремниевые подложки методом магнетронного распыления наносились тонкие слои
никеля, от 0.5 до 10 нм. После чего проводили отжиг при температурах 650-900оС в
инертной или водородной среде, это приводит к образованию нанокластеров никеля на
поверхности кремния. Синтез УНТ методом химического парофазного осаждения (CVD)
осуществлялся в трубчатом герметичном проточном кварцевом реакторе при атмосферном
давлении в потоке водорода. Источником углерода были пары этанола. При достижении
температуры синтеза включалась продувка газа через барботер, находящийся при комнатной
температуре и заполненный этанолом. Свойства полученных слоев исследованы методом
сканирующей электронной микроскопии (SEM), а также рамановской спектроскопией
(рис.1).
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Рис. 1 Рамановский спектр полученных УНТ
В результате синтеза нами были получены многостенные углеродные нанотрубки
(МУНТ), также было замечено, что при нанесении слоя катализатора менее 1 нм происходит
рост одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ).
Использованная литература:
1. Mukul Kumar. Carbon Nanotubes - Synthesis, Characterization, Applications. InTech
2011, 147.
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ВРАЩЕНИЕ ПЫЛЕВЫХ СТРУКТУР В МАГНИТНОМ ПОЛЕ В ТЛЕЮЩЕМ
РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Əбдірахманов А.Р.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби
Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор, академик НАН РК Рамазанов Т.С.
Как известно, наличие магнитного поля существенно изменяет свойства плазмы.
Например, магнитное поле может оказывать доминирующее влияние на плазму, начиная от
модификации переноса ионов и электронов и удержание плазменно-пылевых частиц и
генерации неустойчивостей. Это в равной мере относится к явлениям, наблюдаемым в
лабораторных условиях, космосе и термоядерной плазме [1-2]. Поэтому в течение всего
прошлого столетия, исследователи активно занимались изучением свойству плазмы при
наличии магнитных полей.
В работе приведены результаты экспериментальной исследовании о влиянии внешнего
магнитного поля на пылевую структуру, которые были взвешены в стратах тлеющего
разряда постоянного тока. Наблюдения проводились в стратах, расположенных между
катушками, под катушкой и над катушкой. Наблюдалось динамика пылевых структур в
стратах, о чем ранее не сообщалось в аналогичных экспериментальных работах. В ходе
эксперимента было обнаружено, что пылевая структура взвешенных в стратах тлеющего
разряда постоянного тока вращается по часовой стрелке над катушкой и против часовой
стрелки под катушкой, а пылевая структура, расположенной между катушками, не вращается
по горизонтальной плоскости. Было измерено радиальное распределение угловой скорости
пылевых частиц при индукции магнитного поля 8 мТл, 13 мТл и 19 мТл в разных областях
(Рис 1). Для объяснения экспериментальных результатов мы разработали простую
теоретическую модель, которая показывает, что направление вращения определяется
радиальной составляющей индукции магнитного поля.

Рис. 1. Радиальное распределение угловой скорости полидисперсных частиц.
Использованная литература:
1 C.K.Goertz. Dusty plasmas in the solar system // Reviews of Geophysics 27, p. 271-292
(1989)
2 P. K. Kaw, K. Nishikawa, and N. Sato. Rotation in collisional strongly coupled dusty
plasmas in a magnetic field. Phys. Plasmas 9, p.387 (2002)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФАНА ТИПОВ BOAT-1 И BOAT-2
Əмірбекова Г.С.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: старший преподаватель, PhD Д.Г. Батрышев
Графан благодаря своим физико-химическим свойствам является интересным
наноматериалом. Оно может быть использовано в автомобильной, химической, электронной,
электротехнической и в ряде других областей индустрии [1]. Для практического применения
графана в перечисленных отраслях требуется обширное понимание их электронных и
структурных свойств. Для этих целей в настоящей работе были исследованы две интересные
конфигурации графана, типы boat-1 (UUDDUU) и boat-2 (UUUUDD). Они были названы так
благодаря их строению, подобной лодке. В этих структурах атомы водорода (H) связанны с
атомами углерода (C) чередуясь попарно, образуя две разные формы. Данные типы графана
отличаются структурными и электронными свойствами. В настоящей работе были проведены
квантовохимические расчеты из первых принципов методом функционала плотности (DFT).
Для этих целей рассматриваемые структуры были оптимизированы и на основе нее
исследованы зонные структуры.
Таблица 1 – Структурная информация boat-1 и boat-2 после проведения оптимизации
Структура
графана
boat-1
(UUDDUU)
boat-2
(UUUUDD)

Группа симметрии и Координаты атомов H Длина связи C-H (LCH)
параметры решетки
иC
и длина связи C-C
(LCC)
Pmmn (59)
H:(0.5000,
0.25617, С-Н (1,1057Å),
a=2.529,
b=4.309, 0.59219)
C:(0.5000, С-С(1,5366Å; 1,5798Å)
c=15.0
0.18215, 0.52161)
Pbcm (57)
H:(0.3987,
0.4932, С-Н (1,1033Å),
a=15.15,
b=4.63, 0.5036)
C:(0.4622, С-С
(1,5487
Å;
c=4.328
0.5939, 0.4317)
1,5728Å; 1,5417 Å)

Вычисление полной энергии после оптимизации структур boat-1 и boat-2 было
определено, что энергия системы boat-1 равна 50,854 эВ, где на каждый атом приходится
6,35675 эВ, а энергия системы boat-2 равна 101,338 эВ, где на каждый атом приходится
энергия 6,333625 эВ. Это означает, что структура boat-1 более стабильна, чем структура boat2.Были исследованы зонные структуры двух конфигурации графана. Были определены
значения ширины запрещенной зоны 3,377эВ (boat-1) и 3,454 эВ (boat-2), которые хорошо
согласуются с результатами других авторов [2]. На основе полученных результатов следует,
что графан boat-1 (UUDDUU) и boat-2 (UUUUDD) являются широкозонными
полупроводниками [3].
Использованная литература:
1 .Zhou C., Chen S., Lou J., Wang J., Yang Q., LiuCh., Huang D. andZhu T.,
Graphene’scousin: thepresentandfutureofgraphane// NanoscaleResearchLetters. –2014.–Vol. 9. –P.
26.
2. Borriello I., Cantele G., Ninno D. Ab initio investigation of hybrid organic-inorganic
perovskites based on tin halides // Physical Revie. B: Condensed Matter Materials Physics. – 2008. –
Vol. 77. – P. 1-9.
3. Sofo J.O., Chaudhari A.S., Barber G.D.,Graphane:A two-dimensional hydrocarbon// B–
2007
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О КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЭЛЕКТРОНОВ НЕИДЕАЛЬНОЙ
ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ
Базарбай А.М.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., Туреханова К.М.
На сегодняшний день физика плазмы является одним из ключевых и прогрессивных
направлений в современной физике, это можно заметить по количеству статей посвященных
данной тематике за последние пол века, ниже приведены ссылки на некотрые из них [1-2].
Данный факт объясняется тем, что исследование подобной формы материи очень трудны для
практической реализации, а их решение открывает огромные возможности, кроме этого сама
плазма представляет собой смесь сильно взаимодействующих частиц разных сортов
находящихся в условиях экстремальных температур и давлении, а также обладает целым
рядом различных свойств изменяющихся в зависимости от ее вида что довольно нечасто
можно встретить в быту, а потому и представляющих значительный интерес, в
исследованиях природных явлений, протекающих в ионосфере земли, в звездах и др.
астрофизических объектах, созданием научных основ новых плазменных технологий и
решением проблемы управляемого термоядерного синтеза. На n-T диаграмме рис. 1.
приведены области значении плотностей и температур для разных видов плазмы.

Рис. 1. Значения n и T, характерные для различных плазменных объектов.
Во внешнем электрическом поле функцию распределения электронов по скоростям в
первом приближении можно предположить максвелловской [2-3]. Рассмотрены функции
распределения электронов по скоростям, взаимодействующих посредством
разных
потенциалов взаимодействия частиц неидеальной плотной плазмы [4-5]. Для малых значений
параметра неидеальности получено хорошее согласие результатов расчета с теоретическими
значениями.
Использованная литература:
1. C. Deutsch, G. Maynard, M. Chabot Ion Stopping in Dense Plasma Target for High Energy
Density Physics, The Open Plasma Physics Journal, 2010.
2. Голант В.Е., Жилинский А.П., Сахаров И.Е. Основы физики плазмы.-М.:Атомиздат
(1977).
3. Ramazanov T.S., Turekhanova K.M. Runaway electrons in a fully and partially ionized
nonideal plasma // Phys. Plasmas. 12. 102502 (2005).
4. Baimbetov F.B., Ramazanov T.S., Nurekhenov Kh.T. Pseudopotential theory of classical
non-ideal plasma// Phys.Lett.A.-1995. –Vol.-202.-P.211.
5. Ramazanov T.S. and Dzhumagulova K.N. Effective screened potentials of strongly
coupled semiclassical plasma // Phys. Plasmas.-2002.-Vol. 9.-P. 3758.
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ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСҚАН ТОЗАҢДЫ ПЛАЗМАДАҒЫ ТОЗАҢДЫ-АКУСТИКАЛЫҚ
ТОЛҚЫН СПЕКТРІНІҢ РОТОНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
Еримбетова Л.Т., Мухаметкаримов Е.С.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.д. Давлетов А.Е.
20-шы ғасырдың ортасында Ландау сұйық гелийдің асқын аққыштығының
ерекшеліктерін түсіндіру үшін ортаның коллективті тербеліс спектрінде ротондық минимум
болады деген болжам жасады. Содан бері оның пайда болуының физикалық табиғатын
түсіндіруге талпыныстар жасалынып келеді. Қазіргі таңда ротондық минимум бөлшек
аралық өзара əсерлесуі күшті жүйелердің барлығына тəн деген гипотеза басымдылыққа ие
болуда [1,2]. Осындай жүйелердің ішіндегі теориялық талдау жасауға да, эксперименттік
бақылауға да болатын бір түрі – тығыз байланысқан тозаңды плазма. Ол микрондық
өлшемдегі тозаң бөлшектері бар кəдімгі иондалған газ болып табылады. Плазмаға түскен
тозаңдардың жеткілікті дəрежеде көп электрлік заряд жинауынан түзілген тозаңдық
кристаллда тозаң-акустикалық толқын деп аталатын, коллективті моданың таралуы мүмкін.
Бұл жұмыста тозаң бөлшектер өлшемінің шектілігінің тозаң-акустикалық толқын
спектріне əсері жəне ротондық минимумның орналасуы зерттеледі. Бұл жолы ілгеріде [3]
ұсынылған моделдік өрнек тозаңдардың өзара əсерлесу потенциалы ретінде қолданылады.
Содан кейін, қатты əсерлесуге көпірлік түзетулер [4] енгізіле отырып, гипертізбектік
жуықтау аясында тозаңдық компоненттің статикалық құрылымдық факторы есептеледі жəне
өзара келісілген моменттер əдісімен [5] оның барлық динамикалық қасиеттері, соның ішінде,
тозаң-акустикалық толқынның спектрі қайта құрылады.
Сандық есептеу нəтижелеріне сүйеніп келесідей қорытынды шығаруға болады.
1) Эксперимент жүзінде анықталғандай, толқындық сан кіші болғанда спектрдің
фонондық құрылымы тозаң бөлшектер өлшемінен тəуелді емес. 2) Сондай-ақ, ротондық
минимумның толқындық саны да тозаң бөлшектердің өлшемінен тəуелсіз жəне статикалық
құрылымдық фактор қисығындағы бірінші максимум орнымен анықталады. 3) Ротондық
минимум пайда болу үшін статикалық құрылымдық фактордың ашық көрінген максимумы
болуы қажет.
Шын мəнінде, тозаң-акустикалық толқын спектрін коллективті үрдіске қатысатын
тозаң бөлшектерінің өлшемінен тəуелсіз орналасатын, бірнеше бекітілген нүктелері бар
топологиялық инвариантты құрылым болып табылады деп айтуға болады.
Жүргізілген зерттеу нəтижелері көрсеткендей, Фейнман жəне Коэн ұсынған [6,7]
ротондық минимум пайда болуының қарапайым теориясы ұжымдық тербеліс спектрінің өзін
ұстауын тек сапалық сипаттайды. Ал, өзара келісілген моменттер əдісі нақты бір жүйенің
физикалық табиғатына көп сүйенбейді де, белгілі статикалық сипаттамалардан динамикалық
қасиеттерді жоғары дəлдікпен қайта құруға мүмкіндік береді. Бұл жасалынған
тұжырымдардың бөлшек аралық жұптық əсерлесуі бар тығыз байланысқан жүйелердің үлкен
тобына тəн екендігін көрсетеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
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2. J.D. Rodrigues, L.F. Gonçalves, H. Terças, L.G. Marcassa, J.T. Mendonça, Phys. Rev. A
98, 062713 (2018).
3. A.E. Davletov, Yu.V. Arkhipov, I.M. Tkachenko, Contrib. Plasma Phys. 56, 308 (2016).
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ АНИЗОТРОПИЯ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЕ
Елубаев Д.Е.
КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD Исанова М.К.
Релаксация температурной анизотропии является каноническим примером переноса
энергии в плотной плазме [1-2]. Например, плазма, которая предпочтительно нагревается
или охлаждается в одном направлении, будет образовывать температурную анизотропию [3].
В представленной работе рассмотрены процессы релаксации анизотропии температуры
в плотной неизотермической плазме. Релаксационные характеристики получены на основе
эффективных потенциалов. Этот потенциал взаимодействия между частицами учитывает
такие коллективные эффекты, как снижение (ионизация) энергии ионизации и обменнокорреляционные эффекты [4]. Скорость релаксации электронно-ионной температуры, то есть
скорость обмена энергией, определяется разностью средней энергии или температуры [2]:
dT
1 dT

  T  T  ,
dt
2 dt

(1)

здесь T и T перпендикулярные и параллельные температуры, которые связаны с общей
температурой по T  T  T  3, скорость релаксации анизотропии
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. На рис. 1 показаны параллельные и

0

перпендикулярные температурные профили при Γ = 0.05.

Рис. 1. Параллельные и перпендикулярные
температурные профили во времени при
Γ = 0,05 и начальных температурах T̄ǁ = Tǁ/T= 1.15
и T̄ = T/T = 0.923 (A = −0.2).

Использованная литература:
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ТРАНСПОРТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЛОТНОЙ ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ
Елубаев Д.Е.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD Исанова М.К.
Исследование плотной плазмы с ионами и атомами гелия имеет большое значение для
инерционного трмоядерного синтеза и астрофизики [1–2]. Экспериментальные исследования
гелия в экстремальных условиях включают ударное сжатие и лазерный нагрев [3]. Точные
значения коэффициентов переноса высокотемпературной плотной плазмы являются
необходимыми исходными данными для надежного численного моделирования тепловой
плазмы. Поэтому в данной работе мы представляем результаты расчетов вязкости,
диффузии, теплопроводности и электропроводности гелиевой плазмы при высоких
температурах.
Транспортные свойства изучаются на основе потенциалов экранированного парного
взаимодействия с использованием кулоновского логарифма [4-5]. В случае однократно
ионизованного гелия потенциал парного взаимодействия между атомом и протоном при
упругом столкновении рассматривается как сумма притягивающих и отталкивающих членов
[6-7]. Эффективный потенциал определяется с использованием длинноволнового
расширения поляризационной функции и квантового потенциала, который учитывает
конечное значение потенциала взаимодействия на близком расстоянии. Далее этот парный
потенциал был использован для расчета кулоновского логарифма. Чтобы показать
коррекность модели, результаты работы были сравнены с результатами моделирования QMD
и OFMD[8].
На рис. 1 представлены результаты для теплопроводности плотной гелиевой плазмы в
зависимости от температуры.

Рис. 1. Теплопроводность гелиевой плазмы в зависимости от температуры.
Использованная литература:
[1] V.E. Fortov, et al., Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 055002.
[2] N.A. Tahir et al., Phys. Plasmas 18 (2011) 032704.
[3] J. Eggert, S. et al., Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 124503.
[4] T.S. Ramazanov, et al. Contrib. Plasma Phys. 56, (2016) 425-431.
[5] S.K. Kodanova, M.K. Issanova, et al. Matter and Radiation at Extremes 3 (2018) 40-49.
[6] T.S. Ramazanov, Zh.A. Moldabekov, M.T. Gabdullin. Phys. Rev. E 92 (2015) 023104.
[7] T.S. Ramazanov, et al. Contrib. Plasma Phys. 56, (2016) 411 – 418.
[8] C. Wang, X.-T. He, P. Zhang. PRL 106 (2011) 145002.
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СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТЕН МЕТОДОМ PECVD
Ерланұлы Е.
ЛИП, КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: PhD Батрышев Д.Г.
Углеродные наностены (УНС) представляют собой двумерные углеродные
наноструктуры с вертикально ориентированными графеновыми листами, которые имеют
хорошо развитую поверхность и высокую удельную плотность. Благодаря особой структуре,
они имеют интересные физико-химические свойства и практическое применение для
создания компонентов электроники, материала подобного черному телу, и т. Д. [1-3]. В
нашей предыдущей работе [4], посвященной изучению синтеза УНС в плазме ВЧ-разряда,
было обнаружено, что увеличение мощности разряда вызывает агломерацию наностен в
нанокластеры с образованием дефектов в структуре. В настоящей работе мы разработали
карту процесса образования углеродных наноматериалов (в том числе УНС) в зависимости
от параметров синтеза.
УНС были получены при разных значениях мощности ВЧ разряда, и было
обнаружено, что увеличение мощности ВЧ разряда вызывает уменьшение высоты УНС и
увеличение их толщины. Оптимальные условия скорости потока метана, мощности ВЧ и
времени роста были определены для синтеза высококачественных УНС. Полученные
образцы анализировали с помощью сканирующей электронной микроскопии Quanta 3D 200i
(СЭМ, компания FEI, США), атомно-силовой микроскопии Ntegra Therma (AFM) и
спектроскопии комбинационного рассеяния Ntegra SPECTRA. Согласно СЭМ, АСМ и
Рамановскому анализу была разработана карта процесса синтеза УНС (рисунке 1).

Рис. 1 – Карта процесса синтеза УНС
Использованная литература:
1. V.A. Krivchenko et al, “Carbon nanowalls: the next step for physical manifestation of the
black body coating”, Sci. Rep., vol. 3, p. 3328, 2013.
2. S.Y. Kim et al., “Synthesis of Carbon Nanowalls by Microwave PECVD for Battery
Electrode”, J. Trans. Electrical and electronic materials, vol. 16, no. 4, pp. 198-200, 2015.
3. S. Hassan, M. Suzuki, Sh. Mori, A.A. El-Moneim, “MnO2/carbon nanowall electrode for
future energy storage application: effect of carbon nanowall growth period and MnO 2 mass
loading”, RSC Adv., vol. 4, p. 20479, 2014.
4. D.G. Batryshev, Ye. Yerlanuly, T.S. Ramazanov, M.K. Dosbolayev, M.T. Gabdullin,
“Elaboration of carbon nanowalls using radio frequency plasma enhanced chemical vapor
deposition”, J. Mater. Today: Proc., vol. 5, no. 11, pp. 22764–22769, 2018.
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ИОНДЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ДИНАМИКАЛЫҚ КОРРЕЛЯЦИЯ
Жумабекова А.Т.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті , Алматы
Ғылыми жетекшісі: Ашикбаева А.Б.
Тығыз кулонды жүйелердің қасиеттерін талдау үшін диэлектрлік сипаттамаларын білу
қажет, бұл динамикалық құрылымдық факторларды (ДҚФ) есептеуге мүмкіндік береді.
Белгілі болғандай, динамикалық құрылымдық фактор жүйенің электродинамикалық
сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, динамикалық құрылымдық
фактордың шыңдарынан немесе шығындалу функциясынан абсцисс осіндегі (толқын
санының тіркелген мəндері кезінде) толқындардың дисперсиясын анықтау қиын емес, ал
динамикалық құрылымдық фактордың ені жартылай биіктікте осы толқындардың
диссипациясының декрементіне пропорционал болып келеді. Бұл жұмыстың мақсаты - бір
компонентті плазмадағы моменттер əдісімен динамикалық құрылымдық факторды есептеу
жəне оларды молекулярлық динамика əдісімен алынған сандық экспериментпен салыстыру
[1].
Потенциал ретінде екі бөлшектің өзара əрекеттесуі Кулон потенциалын пайдаланамыз:
e2
 (r ) 
,
(1)
r
ал плазманың күйін сипаттау үшін байланыс параметрін қолданамыз:
e2

.
(2)
ak Б T
Классикалық жуықтауда динамикалық құрылымдық фактор флуктуациондықдиссипативті теоремасы арқылы плазманың кері бойлық диэлектрлік функциясымен тікелей
байланысты:
Im  1 (k ,  )
S zz (k ,  )  
.
(3)
 ( k )
Моменттер əдісі арқылы алынған диэлектрлік функция үшін (3) өрнектегі құрылымнан
кейін төменде көрсетілген суреттегі динамикалық құрылымдық фактор аламыз, мұндағы
Неванлинн класының функциясы [3] анықталады, ал статикалық сипаттамасы гипертізбекті
жуықтаудағы Орнштейн-Церник теңдеуінің шешімі арқылы есептелген.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Hansen J. P., McDonald I. R.,
Vieillefosse P. // Ibid.- 1979.- 20, N 6.- P.
2590- 2602
2. Tkachenko I.M., Arkhipov Yu.V.,
Askaruly A. The method of moments and its
applications in plasma physics. – Germany:
Lap Lambert Academic Publishing, 2012. –
125 р
3. Yu. V. Arkhipov, A. Askaruly, A. E.
Davletov, D.Yu. Dubovtsev, Z. Donkó, P.
Hartmann, I. Korolov, L. Conde, I. M.
Динамикалық құрылымдық фактор Г=9.7 үшін
Tkachenko // Phys. Rev. Lett. – 2017. –
үздіксіз сызық-моменттер əдісі, нүктелелер –
Vol. 119 – P. 045001
сандық эксперимент [1]
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ И АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА
Жумадилов Р.Е., Ахметханов А. Т., Үсенхан С. С.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD Оразбаев С.А.
На сегодняшний день существуют различные способы получения газообразного
водорода, такие как паровая конверсия метана и природного газа, газификация угля,
электролиз воды, пиролиз, частичное окисление и т. д. Также активные исследования
производства водорода из воды проводятся с использованием наночастиц металлов [1], в
частности наночастиц алюминия, серебра, оксида титана, никеля, железа, меди и т. д.
Синтез наночастиц кремния проводили в плазме ВЧ-разряда в смеси моносилана (2%) и
аргона (98%) при различных значениях давления, мощности и времени синтеза. Получены
экспериментальные результаты по синтезу наночастиц алюминия в плазме
комбинированного ВЧ + DC разряда. Мощность высокочастотного разряда варьировалась в
диапазоне 1 ÷ 50 Вт, напряжение постоянного источника питания 0 ÷ 100 В, а давление газа
0,1 ÷ 1 Торр [2]. На рисунке 1 показаны СЭМ-изображения наночастиц алюминия,
полученные в различных условиях напряжения постоянного тока (0 В, -100 В).

(b)
(a)
Рис.-1. SEM-изображения образцов наночастиц алюиния, полученные при
различных значениях напряжения Vdc: (a) 0 В, (b) -100 В
В результате была разработана технология синтеза и контроля образования кремния, а
также наночастиц алюминия для производства газообразного водорода. Зависимости
температуры электронов от параметров плазмы в газовой смеси получены методом
оптической диагностики.
Использованная литература:
1. Yavor Y.,Goroshin S.,Bergthorson J.M., Frost D.L., INTERNATIONAL JOURNAL OF
HYDROGEN ENERGY – 2015 – 40№ 2 – 1026-1036
2. J. Lin, S. Orazbayev, M. Hénault, Th. Lecas, K. Takahashi, L. Boufendi. J. App. Phys.,
122 (2017), p. 163302.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ В
ПЛАЗМЕ МАГНЕТРОННОГО РАЗРЯДА В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ AR/CH4
Жумадилов Р.Е.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Досболаев М.Қ.
В настоящее время одним из основных направлений современного развития
инженерии поверхности является создание нанокомпозитной структуры, в которой среди ее
компонентов имеется хотя бы одна фаза с размером структурного элемента менее 100нм [1].
Нанокомпозиты представляют собой новое поколение новых материалов, которые
формируются путем смешивания одного или нескольких гетерогенных материалов на
наноразмерной основе для контроля и разработки новых и улучшенных структур, а также
свойств [2]. Улучшенные свойства, такие как повышенная стойкость к трению и истиранию,
стойкость к загрязнению, супергидрофобность, супергидрофильность, перенос тепловой
энергии, электронный и ионный перенос и перенос жидкости, проявляемые
нанокомпозитами по сравнению с отдельными материалами, делают их привлекательными
для широкого спектра технических применений [3].
Композиционные металл-углеродные наночастицы были получены методом
магнетронного распыления в газовых смесях аргона и метана. Плазма ВЧ-разряда
формируется между плоскопараллельными электродами диаметром 100 мм и располагается
на расстоянии 30 мм друг от друга. Нижний электрод подключен к высокочастотному (13,56
МГц) генератору. Давление в камере варьировалось от 0,1 до 1,5 Торр. Система
магнетронного распыления расположена перпендикулярно системе ВЧ разряда. Материал
магнетронного катода является источником металлического покрытия; в проведенных
экспериментах использовался медный электрод. Поток атомов меди (молекул) был получен
методом магнетронного распыления и включен во время фазы коагуляции роста углеродных
частиц. Момент процесса коагуляции зависит от параметров высокочастотного газового
разряда. В нашем случае это было 40-50 секунд. С момента начала зажигания разряда.
В данной работе были получены композитные наночастицы со средним размером 6080 нм, состоящие из меди и углерода, полученные методом магнетронного распыления в
плазме высокочастотного разряда смеси метана-аргонного газа. Полученные в ходе
экспериментальной работы с различными параметрами композитные наночастицы медьуглерод были анализированы с помощью сканирующего электронного микроскопа и
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. По результатам экспериментов было
установлено, что увеличение тока разряда магнетрона приводит к увеличению размеров
композитных наночастиц медь-углерод. Было также отмечено, что увеличение давления газа
в объеме приводит к уменьшению размера наночастиц на выходе.
Использованная литература:
3. 1. R Roy, RA Roy, DM Roy, Materials Lett. 4, 323-328 (1986)
4. W.M. Daoush, B.K. Lim, C.B. Mo, D.H. Nam, S.H. Hong, Mater. Sci. Eng. 503, 247-253.
(2009)
5. Saber Ibrahim et. al, Polym. Compos. 38, 147–156 (2016)
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ БЕРИЛЛИЯ, УГЛЕРОДА И ВОЛЬФРАМА В ПЫЛЕВОЙ
ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Исанова А.
КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD, ст. преп. Бастыкова Н.Х.
К основным вопросам УТС относится проблема контроля пристеночной пылевой
плазмы, которая образуется в результате взаимодействия мощных энергетических потоков с
материалами стенки, вследствие чего в плазму инжектируются частицы макроскопических
(микронных) размеров, называемых пылинками и способные приобретать большой
отрицательный заряд. Пылевые частицы, удерживаясь в плазме, могут влиять не только на
полный перенос тепла, но и играют важную роль в общей концепции взаимодействия плазмы
со стенками реактора и формировании положительного энергетического выхода [1-3].
В данной работе рассматривается динамика и время жизни пылинок из разных
материалов Be, С, W образовавшееся на поверхности стенки термоядерного реактора. Для
описания динамики пылинки решаются уравнения движения, уравнения баланса массы и
энергии, а также уравнения для зарядки пылинки. Были получены равновесные температуры
пылинок Be, С, W для типичных параметров пристеночной плазмы. А также получены
температура и радиус пылинки, как функции времени. На основе этих расчетов получены
оценки времени жизни пылинки для различных материалов.
На рисунке 1 показаны равновесные температуры для материалов Be, C, W для
параметров пристеночной плазмы. Равновесная температура определяется энергетическим
балансом, главным образом, между потоком выходной мощности за счет испарения и
излучения и потоком тепловой мощности из плазмы на пылинку. Для пылинок углерода и
вольфрама наблюдается две устойчивых решения для равновесной температуры, ниже
пунктирных линий находятся температуры, когда пылевая частица нагревается.

Рис. 1 - Равновесная температура пылинок бериллия (a), карбона (b) и вольфрама (c) для
параметров пристеночной плазмы.
Использованная литература:
1 Tanaka Y., Pigarov A.Yu., Smirnov R.D., Krasheninnikov S.I., Ohno N., Uesugi Y.
Modeling of dust-particle behavior for different materials in plasmas // Phys. Plasmas. – 2007. –
Vol. 14. – P. 052504.
2 Brown B.T., Smirnov R.D., Krasheninnikov S. I. Dynamics and transport of dust
particles in tokamak edge plasmas // Phys. Plasmas. – 2014.
3 T.S. Ramazanov, S.K. Kodanova, K.N. Dzhumagulova, N.Kh. Bastykova (2011,
November). The new method for measuring of dust particles charge in glow discharge plasma. EPL
96, 45004.
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛОТНОЙ НЕИДЕАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ
ИОН-ИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Исмагамбетова Т.Н.
НИИЭТФ, Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы,
Казахстан
Казахстанско-Британский Технический Университет (КБТУ), Алматы, Казахстан
Научный руководитель: Габдуллин М.Т.
В данной работе была рассмотрена неидеальная плазма. Структурные свойства были
рассчитаны на основе Для расчетов применялись следующие безразмерные параметры:
Гi  Qi2 / akBT – параметр связи, где T – температура, a – среднее межчастичное расстояние;
rS  a / aB – параметр плотности,   kBTi / EFi – параметр вырождения ионов.
Было использовано следующее выражение для микропотенциала ион-ионного
взаимодействия:
Qi2
1
Фii ( r ) 
 exp(  rk y )  exp(  r / i )  ,
r 1  ( k y i ) 2

(1)

где i   /  mk
i BT – тепловая длина волны.

Рис. 1. n-T диаграмма
Радиальные функции распределения (РФР) g(r) были рассчитаны на основе решения
интегрального уравнения Орнштейна-Цернике [1] в гипперцепном приближении,
позволяющем учитывать эффекты экранирования.
Использованная литература:
1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics (Nauka, 1978), p. 789.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ ИМПУЛЬСНЫМ
ДУГОВЫМ МЕТОДОМ
Капсултанов А.Т., Нуралиев С.А., Абдуллаев Б.С.,Ахимбеков Т. Р.
Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Жукешов А.М.
Из-за высокой производительности применение вакуумной импульсной дуги является
эффективным способом получения нанопорошков из распыляемых металлов [1]. Реализация
данной задачи возможна на установке вакуумный дуговой ускоритель ВДУ-2 (рисунок). Для
проведения работ по технологии получения наноматериалов, в т.ч. нанопорошков, на первом
этапе необходимо было спроектировать и изготовить вакуумную камеру ВДУ-2. Расчет
параметров вакуумной системы проводился на основе понятий молекулярно-кинетической
теории и основного уравнения вакуумной техники [2]. Исходными параметрами являлись
объем камеры и процессное давление. В результате получены требуемые для
производительности форвакуумного и высоковакуумного насоса, необходимые сечения
трубопроводов и величина натекания. Для стенок вакуумной камеры был выбран материал нержавеющая сталь 6 мм. Разработана вакуумная система для обеспечения необходимых
операций коммутации оборудования. Далее изготовлена камера и установлена на шасси.
Особенности камеры: наличие четырех фланцев по стандарту ISO и двери диаметром 60 см.
Далее на следующем этапе была разработана схема дугового испарителя. Дуговой испаритель
представляет собой систему из водоохлаждаемого катододержателя с системой магнитного
управления, такого же анода, изолированного от корпуса камеры, а также вспомогательного
электрода поджига.

Рисунок - Внешний вид установки ВДУ-2
Подобная геометрия позволяет проводить распыление на высоких токах, что существенно
увеличивает производительность установки. Разработаны электрические схемы питания: анода
- 400-500 В, 20 А, катода, который находится под потенциалом Земли и поджигающего
электрода ~ 10 кВ. Разработан и собран шкаф питания и управления установки, состоящий из
низковольтного ввода 380 В/40 А и системы распределения питания по шине. Наконец,
проведено испытание вакуумной системы на форвакуум. Остаточное давление составило 2×10-2
мбар, что достаточно для включения диффузионного насоса. Составлены чертежи вакуумной
системы и принципиальные схемы электрической части.
Таким образом, к настоящему времени созданы электродная система и цепи питания
вакуумной технологической установки ВДУ-2. Подготовлена конструкторская документация и
проведены предварительные вакуумные испытания.
Использованная литература:
1 Шулаев В.М., Андреев А.А. Cверхтвердые наноструктурные покрытия в ННЦ ХФТИ.
//ФІП ФИП PSE, 2008. - T.6, №1-2. – C.4-19
2 Розанов Л.Н. Вакуумная техника:Учеб.для вузов. – М.: Высшая школа, 2007. – 392 с.
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КОМПЛЕКСТІ ПЛАЗМАНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ МОДЕЛІ
Курбанов Ф.
Əл-Фараби атындағы Қаз ҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: Давлетов А.Е.
Бүгінгі күнге дейін плазмадағы дисперсті бөлшектердің зарядын анықтау тақырыбына
байланысты көптеген жұмыстар жариялым көрген [1-4]. Дисперсті бөлшектің плазмалық
ортада зарядталуы, разрядқа енгізілген диагностикалық зондтың зарядталу процесіне ұксас
болғандықтан, тарихи ең бірінші жұмыс ретінде Мотт-Смит жəне Ленгмюр жұмысын айтуға
болады [1]. Кейінірек, монодисперсті жəне суық иондардың моделдері, шектеулі орбиталық
қозғалыс теориясы сияқты дисперсті бөлшектердің плазмада зарядталуын сипаттайтын түрлі
моделдер де ұсынылды [3,4].
Бұл жұмыста химиялық модельдің негізінде электрондар, иондар, дисперсті бөлшектер
мен нейтрал атомдардан құралған комплексті плазманың
термодинамикалық күйі
сипатталынған [5]. Есептеу барысында еркін энергия идеалды жəне комплексті плазма
бөлшектерінің арасындағы өзара əрекеттесуін ескеретін идеалды емес бөліктерінің суммасы
ретінде қарастырылды [6].
Еркін энергияның минимизациясы, дисперсті бөлшектердің зарядын анықтап, оның
температураға, қысымға жəне бөлшектердің өлшеміне тəуелділігін зерттеуге мүмкіндік
берді. Есептеулерде дисперсті бөлшектер, эмиссиясынің негізінде электрондарды сіңіруі не
болмаса шығаруы мүмкін деп есептеледі. Сонымен қатар, дисперсті бөлшектердің
плазмадағы иондалу тепе-теңдігіне əсері зерттелінді. 1 суретте химиялық моделдің негізінде
анықталған нейтрал атомдарды ескермегендегі заряд мəндерінің байланыс параметріне
тəуелділігі келтірілген.

rs  3000 , d  5 0 , W  3 ,   10 4
Сурет 1 – Дисперсті бөлшек зарядының байланыс параметріне тəуелділігі
Пайдаланған əдебиеттер:
1. H. M. Mott-Smith and Irving Langmuir, Phys. Rev. 28, 727 (1926).
2. J.E. Allen, Phys. Scr 45, 497 (1992)
3. G.L. Delzanno, A. Bruno, G. Sorasio and G. Lapenta, Phys. Plasmas 12, 062102 (2005)
4. V.E. Fortov and G.E. Morfill (ed) Complex and Dusty Plasmas (Boca Raton, FL: CRC
Press, 2010), 440 p.
5. Yu.V. Arkhipov, F.B. Baimbetov, A.E. Davletov, Phys. Rev. E 83, 016405 (2011).
6. A.E. Davletov, F. Kurbanov, and Ye.S. Mukhametkarimov, Phys. Plasmas 25. 120701
(2018).
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СОҚТЫҒЫСУ ЖИІЛІГІН МАКСВЕЛЛДІК ЕМЕС ТАРАЛУМЕН ЗЕРТТЕУ
Қосымқызы Ж., Шаленов Е.О., Сейсембаева М.М.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.- м. ғ. д., проф. Джумагулова К.Н.
Энергетиканың жаңа даму кезеңі сарқылмайтын энергия көзін табу болып табылады.
Осылайша, болашақты тұрақты даму үшін экологиялық таза, іс жүзінде шексіз ресурстарды
пайдалана алатын энергетиканы қарқынды дамытуымыз қажет. Осы талаптардың едəуір
дəрежесіне термоядролық энергия жауап береді.
Берілген жұмыста толық иондалған жоғарғы температралы плазманың соқтығысу
жиілігі есептелініп, Максвелл жəне Максвеллдік емес таралулар айырмашылығы келтірілген.
Есептеу негізіне [1-2] жұмыста қарастырылған динамикалық жəне статикалық экрандалу
жəне кванттық ээффектілерді ескеруші эффективті потенциал алынған болатын.
Соқтығысу жиілігін анықтау кезеңінде, [2] жұмысты зерттей отырып, элеғктрон-ион,
электрон-электрон соқтығысын қарастырдық. Транспорттық жəне дифференциалдық
шашырау қималарын Борндық жуықтау əдісі арқылы есептелінді.
Максвеллдік таралулар термодинамикалық тепе - теңдік орнаған жүйелер үшін. Ал біз
қарастыратын термоядролық синтез тепе-тең күйде емес, сол себепті, тепе-теңдік емес
жүйелер үшін Максвеллдік емес [3] таралулар қолданылуы қажет.
Жоғарыдағы формулаларды ескере отырып,сандық есептеулер нəтижесі сурет- 1
көрсетілген.

Сурет - 1. Байланыс параметрі мен соқтығысу жиілігінің тығыздық параметрінің əр түрлі
мəніндегі тəуелділігі.
Динамикалық экрандалуды ескеретін эффективті потенциал негізінде алынған
соқтығысу жиілігі , статикалық экрандалуды ескеретін эффективті потенциал негізінде
алынған соқтығысу жиілігінен жоғары жатады. Себебі, динамикалық экрандалудың
əлсіреуіне байланысты. Спектрлік индекс (  ) сандық мəні өскен сайын Максвелл таралуына
ұмтылады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1 T. S. Ramazanov and K. N. Dzhumagulova. Phys. Plasmas 9, 3758 (2002).
2 E. O. Shalenov et. al. Contrib. Plasma Phys. 57, 486 (2017).
3 M. A. Hellberg and R. L. Mace. Phys. Plasmas 9, 1495 (2002).
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РАСЧЕТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ ПЛАЗМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
З. Мажит, А.Б. Ашикбаева, С.А. Сызганбаева
ПГУ им. Торайғырова, Павлодар
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы-Казахстан
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Архипов Ю.В.
В работе рассчитаны динамические структурные факторы (ДСФ) модельной
двухкомпонентной водородной плазмы с использованием различных диэлектрических
функций в сравнении с численным экспериментом [1]. Эти характеристики позволяют
исследовать как дисперсию волн, распространяющихся в плотной неидеальной плазме, так и
их диссипацию.
Авторами использован метод моментов, не требующий использования малых
параметров для решения задач. Математические основы этого метода позволяют
использовать его для различных эффективных потенциалов межчастичного взаимодействия
в равновесной плазме. Важным достоинством данного подхода является возможность
определения динамических характеристик системы заряженных частиц по рассчитанным
статическим. Последние найдены из решения уравнения Орнштейна-Цернике в гиперцепном
приближении.
Мы использовали выражение для ДСФ, полученное на основе формулы Неванлинны,
выраженной через моменты функции потерь [2]:
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Также были рассчитаны ДСФ с использованием диэлектрической функции (ДФ)
Мермина [3]. Ниже на рисунке представлен график ДСФ посчитанный как методом
моментов так и через ДФ Мермина в сравнении с результатами моделирования. Как видно из
результатов метод моментов лучше описывает данные [1]. По видимому это может быть
связано с тем, что ДФ Мермина не удовлетворяет правилам сумм [4].
где функция параметр Неванлинны определяется как Q (k ) 

Использованная литература:

Непрерывная линия получена методом
моментов, штриховая линия соответствуют
результатам моделирования [1], тире-точка
ДСФ полученная с ДФ Мермина.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ГРАФЕНОВЫХ СЛОЕВ
Маукенов А.Б.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель:д.ф.-м.н.,проф. Давлетов А.Е.
В настоящее время ведется активная работа по разработке гиперболических
материалов на основе графена. Графен, являющийся единственным слоем графита, обладает
уникальными электрическими, магнитными и тепловыми свойствами, так как электроны в
нем ведут себя как фотоны в вакууме с нулевой эффективной массой и линейным законом
дисперсии. Кроме того, в графене наблюдаются сильные плазмонные эффекты, на которые
при необходимости можно влиять легированием [1,2].
Тензор эффективной диэлектрической проницаемости многослойной структуры на
основании графена в штрихованной системе координат (x’,y’,z’) имеет вид:
ε|| 0 0
(1)
ε= 0 ε┴ 0 ,
0 0 ε┴
где ε|| =ε – диэлектрическая проницаемость среды ( SiO2 ), а для поперечных компонент
тензора
( )
,
(2)
ε┴ = ε + i
а σ=σ
+σ
– проводимость и d – период структуры. Электромагнитные свойства
графена описывается посредством поверхностной проводимости σ. Для вычисления
проводимости графеновых слоев используется формула Кубо, в которой учитываются как
внутризонные так и межзонные переходы электронов.
В данной работе рассмотрен нанокомпозитный материал на основе комбинации слоев
графена и диоксида кремния (ε|| =ε =SiО ). Получены эффективные параметры такой
слоистой среды и показано, что данная среда обладает гиперболическими свойствами в
инфракрасном диапазоне частот (см. Рис.1).

Рис.-1 – Гиперболическое поведение дисперсии света при   0.6 eV, T  3 0 0 K,    0.91
eV,   0.043 eV
Использованная литература:
1 R. R. Nair, P. Blake, A. N. Grigorenko, K. S. Novoselov, T. J.Booth, T. Stauber, N. M.
R. Peres, and A. K. Geim. Fine Structure Constant Defines Visual Transparency of Graphene.
Science, 320(5881):1308 (2008).
2 Tianrong Zhan, Xi Shi, Yunyun Dai, Xiaohan Liu and Jian Zi. Transfer matrix method
for optics in graphene layers. Journal of Physics: Condensed Matter, Vol.25 (2013).
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NUMERICAL EXPERIMENTS ON PF-30 NEUTRON YIELD AND DISCHARGE
CURRENT
Moldabekov Zh.M.
al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Supervisor: Zhukeshov A.M., Lee Sing
The Lee Model couples the electrical circuit with plasma focus dynamics, thermodynamics
and radiation, enabling realistic simulation of all gross focus properties. The basic model, described
in 1984 [1], was successfully used to assist several experiments [2-5].
The Lee Model code is configured to work as any plasma focus by inputting the bank
parameters, L0, C0 and stray circuit resistance r0; the tube parameters b, a and z0 and operational
parameters V0 and P0 and the fill gas. The standard practice is to fit the computed total current
waveform to an experimentally measured total current waveform [6] using four model parameters
representing the mass swept-up factor fm, the plasma current factor fc for the axial phase and factors
fmr and fcr for the radial phases.

Fig 1. Discharge current for PF30.
Using the fitted model parameters, numerical experiments are then carried out at various
initial pressures in Deuterium. The neutron yields Yn are then calculated.
References:
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5. Lee S and Serban A 1996 IEEE Trans. Plasma Sci. 24 1101–5
6. Zhukeshov A.М., Gabdullina A.T.,Amrenova A.U., Ibrаеv B.М. Parameters calculation
and design of vacuum camera for «Plasma Focus» facility. International Journal of Mathematics
and Physics. – 2016. – №1, – Р. 137-140
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ТЫҒЫЗ КВАЗИКЛАССИКАЛЫҚ ПЛАЗМАДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДАРДЫҢ
СОҚТЫҒЫСУ ПРОЦЕСТЕРІ
Мұрат А.М.
Əл Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., Туреханова К.М.
Көптеген эксперименттік құрылғыларда пайда болатын тығыз квазиклассикалық
плазманың соқтығысу құбылыстарын зерттеу бүгінгі таңда айтарлықтай қызығушылық
тудырады. Жартылай классикалық тығыз плазманың маңызды физикалық сипаттамаларының
бірі оның кинетикалық қасиеттері болып табылады. Қазіргі кезге дейін соқтығысу
коэффициенттерін есептеу квазиклассикалық плазманың физикалық кинетикасының ең
өзекті мəселелерінің бірі болып қала береді. Бұл жұмыста тығыз квазиклассикалық
плазманың соқтығысу процестері шағын қашықтықтардағы квант-механикалық дифракция
жəне симметрия құбылысы мен өріс зарядтарының үлкен қашықтықтардағы экрандалу
құбылысы ескеріле отырып зерттеледі. Сонымен қатар, кинетикалық теориялардың
көмегімен жоғары зарядталған иондардың спектрін анықтауға жəне олардың кинетикасын
модельдеуге болады. Тығыз квазиклассикалық плазманың қарапайым эффектілерінің
көпшілігі белгілі, сондықтан оның күрделі соқтығысу процестерін қарастырған дұрыс.
Бүгінгі күні мұндай плазма басқарылатын термоядролық синтез идеясын іске асыру кезінде,
МГД генераторларында, газ тəріздес ядролық реакторлармен қозғалатын ракеталарда,
сұйықтықтағы қуатты электр разрядтарында, өткізгіштердің электр жарылыстарында,
газдағы оптикалық жəне микротолқындық разрядтарда жəне т.б. көптеген эксперименттік
құрылғыларда жүзеге асырылғандықтан, соқтығысу процестерін, мысалы, соқтығысу жиілігі
мен тығыз квазиклассикалық плазманың электрондарының еркін жүру жолын зерттеу өте
маңызды мəселе болып табылады [1,2].
Электрондық соқтығысу жиілігінің ең маңызды ерекшелігі - бұл идеалдылық
параметріне сəйкес, біртұтас зарядталған иондары бар тығыз плазма жағдайында
айтарлықтай көп болатын, плазманың идеалдылық параметріне тəуелділігінің монотонды
емес сипаты болып табылады. Сыртқы электр өрісінде орналасатын мұндай плазманың
физикалық қасиеттерін зерттегенде экрандалу эффектілерін
жəне дифракция мен
симметрияның квант-механикалық əсерлерін ескеру қажет. Квазилассикалық плазмада
зарядталған бөлшектердің əрекеттесуін сипаттау үшін, үлкен қашықтықтардағыжоғарғы
ретті корреляциялық жəне кванттық эффекттерді есепке алатын псевдопотенциалдық
модельдер қолданылған [3,4]. Байланыс параметрінің аз мəндерінде нəтижелер классикалық
теориялық мəндерге ұмтылатыны көрсетілген.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Flanagan J.C., Sertoli M. Characterising dust in JET with the new ITER-like wall // Plasma
physics and controlled fusion. – 2015. – Vol. 57. – P. 5.
2. Ramazanov T.S., Turekhanova K.M. Runaway electrons in a fully and partially ionized
nonideal plasma // Phys. Plasmas. 12. 102502 (2005).
3. Baimbetov F.B., Ramazanov T.S., Nurekhenov Kh.T. Pseudopotential theory of classical
non-ideal plasma// Phys.Lett.A.-1995. –Vol.-202.-P.211.
4. Ramazanov T.S. and Dzhumagulova K.N. Effective screened potentials of strongly
coupled semiclassical plasma // Phys. Plasmas.-2002.-Vol. 9.-P. 3758.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ИМПУЛЬСНОМ ПЛАЗМЕННОМ УСКОРИТЕЛЕ
Райымханов Ж.Р., Тəжен А. Б.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Досболаев М.Қ.
В будущих термоядерных реакторах ожидаются высокие тепловые нагрузки на
защитную стенку и аварийные сбои, которые трудно достичь в существующих токамаках. В
этом отношении
импульсный
плазменный
ускоритель
является подходящей
экспериментальной установкой для приближенного экспериментального моделирования и
изучения таких событий, которые происходят во время работы реактора.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования свойств
пылевой плазмы, образующейся в импульсном плазменном ускорителе (ИПУ-30) при
взаимодействии импульсных плазменных пучков с углеродной мишенью. Эксперименты
проводились на коаксиальном импульсном плазменном ускорителе (ИПУ-30),
экспериментальная установка представляет собой плазменный ускоритель, который состоит
из следующих совместно функционирующих частей: газоразрядная вакуумная камера
длиной 1 м из нержавеющей стали, система заземления и защиты, панель управления и
средства диагностики. Разрядное напряжение подается от конденсаторной батареи 100 мкФ.
Рабочее напряжение колеблется в диапазоне 6-13 кВ.
В результате экспериментальных работ были получены видеоизображения с помощью
высокоскоростной камеры (Phantom VEO710S). На основании этих записей были
определены скорости и траектории частиц углерода для двух различных режимов работы
установки. Сканирующие электронные микрофотографии пылевых частиц, полученные в
экспериментах, показаны на рис. 1.

a)
б)
в)
Рис.1. а) частицы пыли, собранные с поверхности подложки; б) частицы
углерода; в) металлические частицы
Использованная литература:
1. J.C. Flanagan et al. (2015, November).Characterising dust in JET with the new ITER-like
wall. PlasmaPhys. Control. Fusion 57, p. 014037.
2. A. Baron-Wiechec, A. Widdowson, C.F. Ayres, P. Coad, C. Hardie, K. Heinola, G.F.
Matthews (2015, November). Nucl. Fusion 55, p. 113033.
3. M.K. Dosbolayev, A.U. Utegenov, A.B. Tazhen, T.S. Ramazanov (2017, December).
Investigation of dust formation in fusion reactors by pulsed plasma accelerator. Laser and Particle
Beams 35, pp. 741-749.
4. M.K. Dosbolayev, A.U. Utegenov, A.B. Tazhen, T.S. Ramazanov, M.T. Gabdullin (2016,
November). Dynamic properties of pulse plasma flow and dust formation in the pulsed plasma
accelerator. News of the Natnl. Acad. Sci. RK 6(310), pp. 59-66.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОТНОЙ
ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ
Сантыбаев Х.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
Научные консультанты: д.ф.-м.н., Архипов Ю.В., PhD Асқарұлы Ə.
Анализ различных методов (HNC, MHNC, VMHNC, Перкуса-Йевика и аналитических
моделей), расчета статических характеристик, а также вычисление и анализ корреляционных
функций и термодинамических характеристик. проанализировать современные методы
расчета статических характеристик плотных кулоновских систем. Для оценки области
применимости этих схем было проведено сравнение с результатами для статических
структурных факторов (ССФ), полученными из численных экспериментов методом
молекулярной динамики (МД), в различных интервалах изменения параметров. Кроме того,
изучены термодинамические характеристики плотных кулоновских систем. Для расчета
статических структурных факторов в плотной плазме используются следующие основные
схемы сверхпереплетающихся цепочек (СПЦ): классическая, модифицированная (MHNC),
вариационная модифицированная (VMHNC), а также приближение Перкуса-Йевика (PY) и
несколько аналитических моделей для ССФ.
Исследованы области допустимых значений параметров плотной плазмы, при которых
используются различные методы расчета статических характеристик. Проверено выполнение
неравенства Коши-Шварца для метода расчета структурных характеристик плазмы. А также
проведен сравнительный расчет корреляционных функций и термодинамических
характеристик плотных систем в рамках модели однокомпонентной классической плазмы и
сделан анализ расчетов.
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Корреляционная энергия
Сравнение статических структурных
факторов, полученных различными
квазиклассической водородной плазмы в
методами в кулоновской системе
зависимости от параметра неидеальности
1 – HNC, 2 – HNC Ng [1], 3 – MHNC, 4 –
  50 , 1 – HNC, 2 – HNC [2], 3 – MHNC,
4– VMHNC, 5 – [3], 6 – [4], 7 – [5], точки - VMHNC, 5 – [2]
МD
Использованная литература:
1. Архипов Ю.В., Баимбетов Ф.Б., Давлетов А.Е., Стариков К.В. Псевдопотенциальная
теория плотной высокотемпературной плазмы. – Алматы: «Қазақ Университетi», 2002. – 113
c.
2. Ng K.–Ch. Hypernetted chain solutions for the classical one–component plasma up to Г =
7000 // J. Chem. Phys. – 1974. – Vol. 61. – P. 2680–2689.
3. Desbiens N. et al. Parametrization of pair correlation function and static structure factor of
the one component plasma across coupling regimes // Physics of Plasma. - 2016. –Vol 23. – P.
092120.
4. Iyetomi H., Ogata Sh, Ichimaru S. // Phys. Rev. A. – 1992. – Vol. 46. – No. 2. – P 10511058.
5. Young D. A. et al. Analytic fit to the one-component-plasma structure factor. // Phys. Rev.
A. – 1991. – Vol. 44. – P. 6508.
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ЭФФЕКТИВТІ ПОТЕНЦИАЛДАР НЕГІЗІНДЕ ДИНАМИКАЛЫҚ
ЭЛЕКТРӨТКІЗГІШТІКТІ АНЫҚТАУ
Серікқазыева Ш.С., Шаленов Е.О.
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м. ғ. д., проф. Джумагулова К.Н.
Бұл жұмыста эффективті потенциалдардың көмегімен толық иондалған плазманың
динамикалық электрөткізгіштігі зерттелген. Динамикалық электрөткізгіштікті табу арқылы
плазманың барлық динамикалық сипаттамаларын анықтауға болады.
Плазма жағдайын зерттеу оның табиғатын түсінудегі іргелі мүдделілікке жəне оны
практикалық пайдаланудың маңыздылығына негізделген. Қазіргі уақытта зертханалық
плазма температуралар мен қысымдардың кең диапазонында төмен температуралы
газразрядты плазмадан лазерлік шоғырмен алынған тығыз плазмаға дейін зерттеледі. Соңғы
уақытта түрлі технологиялық құрылғыларда тығыз плазманы пайдалану саласы кеңейді.
Инерциалды термоядролық синтез идеясы тығыз плазма физикасы саласындағы қарқынды
зерттеулерге əкелді. Термоядролық синтездің инерциалды қондырғыларына қосымша,
мысалы, əртүрлі материалдардың беттері жоғары қарқынды плазмалық ағындармен
өңдегенде, сондай-ақ ядролық жарылыстар кезінде идеалды емес плазма пайда болады.
Бұл жұмыста біз өзара əрекеттесудің эффективті потенциалын пайдалана отырып [1-2]
жəне толығымен иондалған плазмадағы электрон-электрондық жəне электрон-иондық
соқтығысуларды ескеретін Друде-Лоренц формуласын пайдалана отырып динамикалық
өткізгіштікті бағалаймыз.
1-суретте rs тығыздық параметрінің екі түрлі мəні жəне байланыс параметрінің   0.5
тұрақты мəні кезіндегі динамикалық электрөткізгіштіктің соқтығысу жиілігінен тəуелділігі
көрсетілген.

Сурет – 1. rs тығыздық параметрінің екі түрлі мəні жəне байланыс параметрінің   0.5
тұрақты мəні кезіндегі динамикалық электрөткізгіштіктің соқтығысу жиілігінен тəуелділігі
көрсетілген.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. T. S. Ramazanov and K. N. Dzhumagulova. Phys. Plasmas 9, 3758 (2002).
2. E. O. Shalenov et. al. Contrib. Plasma Phys. 57, 486 (2017).
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МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН МАГНЕНТРОНДЫҚ ТОЗАҢДАНДЫРУ ƏДІСІМЕН
МЫС НАНОБӨЛШЕКТЕРІН ӨСІРУ
Сламия М., Жумадилов Р.Е.
Əл-фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., Досболаев М.Қ.
Металл нанобөлшектері химиялық, физикалық жəне катализдік қасиеттеріне
байланысты оларды түрлі салаларда қолдану үлкен қызығушылықтар тудырады [1]. Мыс
нанобөлшектері жоғары электрлік жəне жылуөткізгітшік, антибактериялық жəне т.б.
қасиеттеріне байланысты ерекшеленеді. Нанобөлшектерді магнетрондық тозаңдандыру
арқылы синтездеу қазіргі таңдағы көп тараған əдістердің бірі [2]. Бұл əдістің
артықшылықтары: жұмыс өнімділігі жоғары, өсірілетін бөлшектердің өлшемдерінің
дисперстілігі кең диапазонды, химиялық құрамының таза болуы жəне газдық разрядты
айнымалы қорек көзі арқылы жағу диэлектрик материалдардың нанобөлшектерін өсіруге
мүмкіндік береді.
Бұл жұмыста модификацияланған магнетронды тозаңдандыру əдісі көмегімен мыс
нанобөлшектері синтезделді. Алынған үлгілер сканерлеуші электрондық микроскоп (СЭМ)
көмегімен зерттелді жəне нанобөлшектердің өлшемдері бойынша таралуы анықталды.
Нанобөлшектердің өлшемдері камерадағы қысым шамасын арттырғанда кішірейетіні жəне
разрядтық ток күшін арттырғанда өсетіндігі анықталды [3], (1-сурет).

р=0.6 тор; I=0,5A

р=1.2 тор; I=0,5A

I=0,2A; р=0.6 тор

I=0,5A; р=0.6 тор

1 - сурет. Синтезделген мыс нанобөлшектері диаметрінің газ қысымы жəне
разрядтық ток күшінен тəуелділігі
Пайдаланған əдебиеттер:
1 Lai W.T., Hwang C.J., Wang A.T., Yau J.C., Liao J.H., Chen L.H., Adachi K., Okamoto S.
// Proc. of the Intern. Symposium on Dry Process. Japan. – 2006. – 6. – P.109.
2 Hahn H. and Averback R.S. The production of nanocrystalline powders by magnetron
sputtering // Journal of Applied Physics. –1990. – Vol. 67. – P. 1113–1115.
3 М. Сламия, Р. Жумадилов, М. Қ. Досболаев, О.А. Ертаев, Т.С. Рамазанов.
Модификацияланған магнентрондық тозаңдандыру əдісімен мыс нанобөлшектерін өсіру //
ҚазҰУ Хабаршысы, физика сериясы. – 2018. – № 4. – т. 67. – Б. 57-63.
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ТОЛСТОЙ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ
КАРБИДА КРЕМНИЯ
А.А. Султан, К.Х. Нусупов, Н.Б. Бейсенханов, Д.И. Бакранова, С. Кейiнбай, А.А. Турахун
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы
Казахстанско-Британский технический университет, г. Алматы
Научные руководители – К.Х. Нусупов, зав. НОЦ АЭиН, д.ф.-м.н., профессор,
М.М. Муратов, КазНУ им. аль-Фараби, PhD
Ценные физико-химические свойства карбида кремния, такие как широкая запрещенная
зона (Eg = 2,3–3,5 эВ), высокие температура плавления (2830°С), химическая стойкость,
теплопроводность, подвижность носителей заряда и твердость (33400 Мн/м 2) обусловили его
широкое применение в радиационно-стойкой электронике, высокотемпературной
электронике, высокочастотной электронике, оптоэлектронике [1,2].
В данной работе методом магнетронного распыления мишеней кремния и графита в
высокочастотном режиме 13,56 МГц осуществлено осаждение толстых пленок SiCx на
поверхности c-Si при следующих условиях: мощность магнетрона – 150 Вт, расход газа
аргона 2,4 л/ч, давление в камере 0,4 Па, температура подложки – 100C. Продолжительность
осаждения составила 10800 сек. Осуществлен быстрый отжиг толстых пленок в вакууме при
температуре 970°С в течение 300 сек.
Выполнено разложение SiC-пика ИК-спектра образца на компоненты, определены их
площадь и положение в спектре. Компонента с максимумом при 750,2 см-1 отнесена к
слабым удлиненным Si‒C-связям аморфного карбида кремния; при 814,3 и 879,1 см-1 – к
поглощению укороченных Si–C-связей на поверхности мелких нанокристаллов размером
менее 3 нм; при 962,6 см-1 – к мелким нанокластерам, названных в [2] дилатационными
диполями.
Обнаружено новое явление – преобладание укороченных Si–C-связей в аморфной
пленке карбида кремния, приведшее к смещению максимума ИК-спектра в область выше 800
см-1 – вплоть до 870 см-1. Результаты могут быть трактованы воздействием высокочастотного
поля в процессе осаждения методом магнетронного распыления, способствующего
уплотнению структуры пленки.
Впервые наблюдалось смещение максимума SiC-пика ИК-спектра из коротковолновой
области (870 см-1) в длинноволновую область (820 см-1) спектра после быстрого отжига при
температуре 970°C в течение 5 минут. Такие факторы, как рост амплитуды пика в полтора
раза с 0,473 до 0,712, сдвиг его максимума с 870 до 821 см -1 и уменьшение полуширины пика
с 320 до 235 см-1 свидетельствуют об упорядочении структуры пленки и интенсивном
формировании Si-C-связей тетраэдрической ориентации, поглощающих при 795,9 см -1.
Увеличение интегрального поглощения SiC-пика на 20% свидетельствует о росте количества
оптически активных Si-C-связей вследствие распада оптически неактивных углеродных и
углеродно-кремниевых кластеров в процессе высокотемпературного отжига.
Использованная литература:
1 Афанасьев А.В., Ильин В.А., Корляков А.В., Лебедев A.O., Лучинин В.В., Таиров
Ю.М. Карбид кремния. Вклад СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Признание и перспективы // В кн. Физика
и технология микро- и наносистем. − 2011. − С. 50-86.
2 Kukushkin S.A., Nussupov K.Kh., Osipov A.V., Beisenkhanov N.B., Bakranova D.I.
Structural properties and parameters of epitaxial silicon carbide films, grown by atomic substitution
on the high-resistance (111) oriented silicon. // Superlattices and Microstructures. – 111. – 2017. –
P. 899-911.
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СИНТЕЗ НАНО- И МИКРОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ МЕТОДОВ В
СРЕДЕ ТОЛУОЛА
М.Н. Султангазина, Д.В. Исмаилов
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы
Научные руководители: С.А. Оразбаев, М.Т. Габдуллин, Д.В. Щур
Метод электродугового синтеза для получения различных нано- и микроструктур в
жидкой фазе является рентабельным благодаря возможности получения широкого спектра
материалов, чем аналогичный процесс в газовой фазе и является менее трудоемким. При
проведении синтеза углеродных нано- и микроструктур можно варьировать материалы
электродов, состав жидкости или оба компонента сразу[1]. К основным положительным
моментам используемого метода относятся: высокая температура в зоне электрической дуги
~ 4000 °С, высокая скорость охлаждения продуктов распыления 109 град/с, он не требует
использования вредных газов, обладает мягкими требованиями по оборудованию [2],[3].
Установка состоит из реакционной камеры (стеклянный стакан), двух электродов
симметрично расположенных вдоль оси камеры, источника тока и жидкофазная среда ,
выступающая в качестве дополнительного химического реагента. Верхний электрод
подвижный и совершает колебательные движения относительного нижнего электрода. Таким
образом, замыкается и размыкается электрическая цепь между электродами, образуя плазму
дугового разряда. Синтез нано- микрочастиц железа производили в среде толуола при
различных режимах и параметрах на сконструированной установке. Полученные растворы с
нано- и микрочастицами подвергались сепарации и исследовались на аналитических
установках. Размеры полученных наноструктур определяли при помощи сканирующего
электронного микроскопа, результаты показали, что размеры наноструктур варьируются от
200нм до нескольких мкм. Микрофотографии электронной микроскопии (SEM) и
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS) при напряжении 78 В,
полученные в толуоле показали, что наноструктуры имеют шарообразную форму.

Рис.1 – Микрофотографии нано- и микрочастиц
Использованная литература:
1 Kurland H.-D., StotzelCh.,Grabow J., Zink I., Muller E., Staupendahl G., Muller
F.A.//J.Amer. Ceramic Society. – 2010. – V.93.-№ 5. – P. 1282-1289.
2 Г.Н. Залогин, М. И. Зимина, А. В. Красильников, Н. Ф. Рудин, Д. Д. Титов ФГУП
«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» 141070 г. Королев,
Моск. обл., Россия // Перспективные материалы. – 2011.- С.19.
3 Габдуллин М.Т., Рамазанов Т.С., Абдуллин Х.А., Батрышев Д.Г., Исмаилов Д.В.,
Оразбаев С.А., Керимбеков Д.С., Матенова Ш. Синтез нанопорошков меди методом
электродугового диспергирования в жидкой фазе // Сб. Трудов 8-ого Международного
симпозиума «Физика и химия углеродных материалов/наноинженерия». 2014.C. 295-297.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛОТНОЙ КУЛОНОВСКОЙ ПЛАЗМЫ В РАМКАХ
ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ДРУДЕ-ЛОРЕНЦА
Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы
Научные консультанты: д.ф.-м.н., профессор Архипов Ю.В.,
д.ф.-м.н., профессор Ткаченко И.М.
Исследование оптических свойств плотной, неидеальной плазмы в последнее время
стало актуальным. Такая плазма встречается как в астрофизических объектах, таких как
звезды главной последовательности или белые карлики, так и в установках инерционного
термоядерного синтеза в результате внесения больших импульсных энергетических вкладов
при лазерном воздействии на конденсированное вещество. Излучение такой плазмы несет
информацию о температуре и концентрации частиц, о структуре энергетического спектра
атомов и молекул и характере межчастичных взаимодействий. Излучение важно не только
для диагностики плазмы, но и для ее энергетики. К настоящему времени получены
результаты исследований отражательных свойств ударно – сжатой плазмы инертных газов
при варьировании длины волны зондирующего поля и электронной концентрации среды [1].
В данной работе мы предлагаем описать оптические свойства плотных кулоновских систем в
рамках обобщенной модели Друде-Лоренца [2], где динамическая частота столкновения
определяется через статическое значение ℎ ( ) [3]. В отличие от других известных методов
расчета, этот метод не требует наличия малого параметра. Полученные результаты (рис.1)
нашли хорошее согласие с экспериментом [1].

Рис. 1. Коэффициенты отражения: s-поляризации – красные линии, p-поляризации синие линии, в сравнении с экспериментальными данными для различных длин волн
падающего излучения. Данные (a) – в рамках обобщённой модели Друде-Лоренца, (б) экспериментальные данные [1].
Использованная литература:
1. Zaporozhets Y. B., Omarbakiyeva Y. A., Reinholz H., Ropke G., Mintsev V. B., Gryaznov
V. K. // Contrib. Plasma Phys. 2016, V.56, Iss.5. P. 467-475.doi: 10.1002/ctpp.201500144.
2. Reinholz H., Zaporoghets Yu.B., Mintsev V., Fortov V, Morozov I., Röpke G.. // Phys.
Rev. E. 2003. V. 68. Iss. 3. 036403-1-10. doi: 10.1103/PhysRevE.68.036403.
3. Yu. V. Arkhipov et al. Direct Determination of Dynamic Properties of Coulomb and
Yukawa Classical One-Component Plasmas // Phys.Rev.Lett. – 2017. – Vol. 119. – P. 045001.
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ИМПУЛЬСТІК ПЛАЗМА АҒЫНЫНА КОМПЛЕКСТІ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ
Тəжен Ə.Б., Райымханов Ж.Р.
Əл-фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., Досболаев М.Қ.
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Импульсті плазмалық ағыны беттерді өңдеу технологиясында [1], басқарылатын
термоядролық қондырғыларда плазманың қабырғамен əсерлесу процессін эксперименттік
модельдеуде өте маңызды [2]. Импульсті плазма ағынына диагностика жасаудың көптеген
əдістері бар. Оның ішінде зондық əдістер тиімді қолданылуда [3].
Бұл жұмыста ИПҮ-30 [3] алынған импульсті плазмалық ағынға жасалған комплексті
диагностика нəтижелері көрсетілген. Осы плазма ағынының энергия тығыздығы конус типті
калориметрдің көмегімен анықталды. Вакуумдық камерадағы қысым тұрақты болғанда, 6,5
кВ разрядтық кернеуде максимал энергия тығыздығы 65 Дж/см2 құрайды. Əр түрлі
кернеудегі разрядтық ток өзгерісін бақылау үшін Роговский белдігімен үдеткіштің ВАС-ы
алынды, 1а сурет. Плазманың үдей қозғалуы плазма тогы мен ондағы магнит өрісінің өзара
əсерлесуінің нəтижесі болып табылады. Сол себепті бұл жұмыста сонымен қатар біз
магниттік зонды көмегімен плазманың магнит өрісінің индукциясының электрод аралық
кеңістіктегі таралуын зерттедік (1ə сурет). Суреттен көріп тұрғанымыздай магнит
индукциясының максимал мəні 2,5 кГс шамасында болады.
Плазмадағы зарядталған бөлшектердің концентрациясы мен температурасын анықтау
үшін электрлік зонды қолданылды. Зарядталған бөлшектердің концентрациясы мен
температурасының разрядтық кернеуден жəне камерадағы қысымнан тəуелділіктері алынды.
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Сурет 1 – а) разрядтың ВАС-ы, ə) плазманың магнит өрісі индукциясының электрод
аралық кеңістіктегі таралуы
Пайдаланған əдебиеттер:
1. K. Nowakowska-Langier, K. Zdunek, R. Chodun, S. Okrasa, R. Kwiatkowski, K.
Malinowski, E. Składnik-Sadowska, M.J. Sadowski, Phys. Scr. 161 (2014) 014063
2. A. Zhitlukhin, N. Klimov, I. Landman, J. Linke, A. Loarte, M. Merola, V. Podkovyrov,
G. Federici, B. Bazylev, S. Pestchanyi, V. Safronov, T. Hirai, V. Maynashev, V. Levashov, A.
Muzichenko, Journal of Nuclear Materials. 363-365 (2007) 301-307
3. В.С. Стрелков, учебное пособие. М.: МИФИ. (2004) 88
4. M.K. Dosbolayev, A.U. Utegenov, A.B. Tazhen, T.S. Ramazanov, Laser and Particle
Beams 35 (2017) 741-749
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ВЛИЯНИЕ ИОННОГО ОСТОВА НА СВОЙСТВА ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ
Темірбек Ə.М.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: PhD Муратов М.М.
В данной работе рассматривается электрон-ионное рассеяние в плотной плазме с
учетом ионного остова. Радиус ионного остова варьируется в качестве параметра, и эффект
экранирования учитывается в приближении случайных фаз. Исследуется влияние ионного
остова на удельное сопротивление плотной плазмы. Результаты работы помогут
проанализировать данные экспериментов с использованием высокотемпературной плотной
плазмы.
Эксперименты с использование мплотного разогретого вещества и горячей плотной
плазмы показывают, что ионный остов может оказывать существенное влияние на электронионное взаимодействие при высоких плотностях плазмы.
Для учета эффекта ионного остова, использовался потенциал мягкого пустого остова:
ei  r  
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где rcut - радиус обрезания остова и  - -параметр, контролирующий крутизну края остова.
Следует отметить, что потенциал пустого остова воспроизводится, при    .

Рисунок 1- Эффективные электронно-ионные потенциалы
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где  (k) - статическая диэлектрическая функция электронов в приближении случайных фаз,
ei (k) - Фурье-образ потенциала (1).
На основе решения уравнения Калоджеро рассчитывается сечение рассеяния [2].
Используя данные о сечении, рассчитывается электросопротивление с использованием
известной формулы Руссо-Зимана.
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Использованная литература:
1. D. O. Gericke, J. Vorberger, and K. Wünsch, Screening of ionic cores in partially ionized
plasmas within linear response // Phys. Rev. E. – 2010. – Vol.81. – P. 065401 (R).
2. N. R. Shaffer., S. K. Tiwari, S. D. Baalrud, Pair correlation functions of strongly coupled
two-temperature plasma // Phys. Plasmas -2017. – 092703. - P.24.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК CuO МЕТОДОМ КОМБИНИРОВАНИЯ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА С ИСКРОВЫМ РАЗРЯДОМ ПРИ
АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
М. Т. Токтамысова, Е.А. Усенов,
НННЛОТ, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
ТОО "Институт прикладных наук и информационных технологий", Алматы, Казахстан
Научные руководители: М.Т. Габдуллин, М. К. Досболаев, Т. Т. Данияров, Т. С. Рамазанов
Получение наноструктурных оксидов металла представляет большой интерес потому,
что такие тонкие пленки используются в различных отраслях современной индустрии.
Существуют различные методы плазмохимического синтеза тонких пленок. Наибольшим
преимуществом обладают методы, которые не требуют вакуумной установки, т. е. процесс
происходит при атмосферном давлении. Медь была выбрана, так как она широко
используется в оптике, электронике, металлургии, биомедицине и тд. [1]
Экспериментальная установка состоит из плазматрона, работающего при
атмосферном давлении и установки искрового разряда. Искровой разряд генерируется между
двумя медными трубками. Медные трубки вставляются через два отверстия, просверленных
в кварцевой трубке плазматрона. Отверстия, а следовательно и зона искрового разряда,
расположены выше зоны диэлектрического барьерного разряда на 7 мм. Через кварцевую
трубку пропускается газ гелий, а на выходе полученный материал собирается на кремниевой
подложке.
Представлены характеристики плазмы и экспериментальной установки, такие как
динамическая ВАХ, оптическая эмиссионная спектроскопия плазмы, температура подложки.
Свойства полученных пленок CuO определены с помощью растрового электронного
микроскопа, Рамановской спектроскопии и методом энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии. На рисунке 1, приведена оптическая эмиссионная спектроскопия в области
искрового разряда. Как видно из результатов оптической эмиссионной спектроскопии,
интенсивные медные линии появляются при 456,1 нм, 465 нм, 500,1 нм, 510,55 нм, 515,3 нм,
521,8 нм [2, 3, 4].
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Рис. 1. Оптическая эмиссионная спектроскопия плазмы в зоне искрового разряда.
Использованная литература:
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СОЛҒЫН РАЗРЯД ПАРАМЕТРЛЕРІНЕ КАТОДТЫҚ ТОЗАҢДАНУДЫҢ ƏСЕРІ
Туймебек Қ.А., Абдирахманов А.Р.
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к. Досболаев М.Қ.
Тұрақты токтың солғын разряды көптеген технологиялық процесстер мен тұрмыстық
жағдайда кеңінен қолданылады. Солғын разрядтың жануының мəселелерінің бірі – электрод
материалының эрозиясы. Бұл газдық разряд көлемінде металл бөлшектері мен
нанокластерлердің (нанобөлшектер) қоспасы пайда болуына əкеледі. Бұл көп жағдайда катод
материалына жəне катод бетіндегі адсорбцияланған газға тəуелді.
Тəжірибе диаметрі 4,6 см жəне ұзындығы 50 см болатын шыны түтікшедегі аргон жəне
гелий газдарының разрядында жүргізілді. Катод мыстан жасалынған, оның формасы қуыс
цилиндр. Разрядты түтікшеде стратификацияланған тұрақты ток солғын разряды жанады.
Солғын разрядпен жүргізілетін классикалық эксперименттер аз ток шамасында жүргізіледі,
шамамен 1 мА. Ал біз салыстырмалы түрде үлкен ток күшімен (14 мА жоғары) жұмыс
жасаймыз.
Тəжірибелер келесідей ретпен жасалынды. Төмендегі 1 суретте солғын разряд
параметрлерінің уақытқа тəуелділігі көрсетілген. Бастапқы уақыт моментінде (0 жəне )
разрядтық түтікшедегі ток күшінің азайғанын жəне түтікшедегі газ концентрацияның
артқанын байқаймыз. Мұны катодтық тозаңдану кезіндегі буферлі газға қосымша
компоненттер енуімен түсіндірсе болады. Осыған байланысты электрондардың еркін жүру
жолы қысқарады (қысымның артуынан) да разрядтық ток мəніде кемиді. Бұл процесс
уақыт моментіне дейін жалғасады. жəне уақыт моменттері аралығында разряд сөніп тұр,
бұл кезде қысымның өзгеріссіз қалатынын байқаймыз.
жəне
уақыт аралығында біз
разрядты төмен ток күшінде қосамыз, бұл кезде түтікшедегі қысым тұрақты болады
(катодтық тозаңдану процесі əлі белсенді болмайды).
уақыт моментінде біз қайтадан
үлкен ток береміз, сол кезде процесс 0 жəне
уақыт аралығындағыдай қайталанатынын
байқаймыз.
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1-сурет. Газдық разрядтың сипаттамалары: p=f(t); I=f(t)
Пайдаланған əдебиеттер:
1. T.S. Ramazanov, T.T. Daniyarov, S.A. Maiorov, S.K. Kodanova, M.K. Dosbolayev and
E.B.Zhankarashev, Contrib. Plasma Phys. 51, (2011) 505-508.
2 M.K.Dosbolayev, A.R. Abdirakhmanov, T.S. Ramazanov S.A. Maiorov. Dusty plasma
structures in gas- metal vapor mixtures // XXXIII ICPIG, July 9-14, 2017, Estoril/Lisbon, Portugal.
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AR/СН4 ЖƏНЕ AR/С2Н2 ГАЗ АҒЫНЫНДА ЖЖ РАЗРЯД ПЛАЗМАСЫНДА
СУПЕРГИДРОФОБТЫ БЕТТЕРДІ АЛУ
Үсенхан С. С., Жумадилов Р. Е.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы
Ғылыми жетекші: PhD Оразбаев С. А.
Супергидрофобты беттер алу - ғылымдағы ең маңызды бөліктердің бірі ретінде
функционалдық материалдарды іргелі зерттеуде маңызды рөл атқарады. Гидрофобты жəне
супергидрофобты беттер бірқатар бірегей функционалдық қасиеттерге ие – су өткізбейтін,
коррозияға, биоөңдеуге төзімді, органикалық емес, ал бірқатар жағдайларда органикалық
ластануға да төзімді. Сондықтан бұл зерттеу саласы əлемнің зерттеушілерінің назарын
көбірек аударуда [1,2]. Бұл жұмыста супергидрофобты материалдарды плазмалық əдіспен
алу нəтижелері ұсынылған. Беттің гидрофобтылығы плазмалық ортада пайда болған
нанобөлшектерді төсеу арқылы кедір-бұдырлы бет алу есебіненжүзеге асырылады.
Көміртегі нанобөлшектері Ar/СН4 жəне Ar/С2 Н2 газының қоспаларында ЖЖС разряд
плазмасында синтезделген. Эксперименттік қондырғының негізгі бөлігі - диаметрі 10 см
жазық параллель дискілерден тұратын электродты жүйе болып табылады.
Электродтардың арақашықтығы 3 см. Эксперимент плазманың əр түрлі параметрлерінде
жүргізілді (разряд қуаты, қоспаның пайыздық арақатынасы, газ ағыны, плазманы ұстап тұру
уақыты жəне т.б.).

1- сурет. Судың жанасу бұрышының синтез цикліне тəуелділік графигі
Нəтижесінде əртүрлі материалдардан жасалған төсеніш беттерде супергидрофобты
наноқабықшалар алынды. Сондай – ақ, плазманың əр түрлі параметрлерінде 1000-1600
диапазонында өзгеріп тұратын байланыс бұрышының бөлшектерді жағу циклінің мөлшеріне
тəуелділігі
салынды.
Осылайша,
сұйықтықпен
түйіспелі
бұрыш
көміртектің
нанобөлшектерін төсеме бетіне жағу циклдерінің саны ұлғаюымен көбейеді (1-сурет), бірақ
150 циклден кейін түйіспелі бұрыштың ұлғаюы қанығады. Алынған үлгілер СЭМ, АСМ жəне
оптикалық микроскопия көмегімен зерттелді, олардың талдаулары беттің кедір-бұдырлығын
көрсетеді.
Пайдаланған əдебиеттер:
1.
S.A. Orazbayev, M.T. Gabdullin, T.S. Ramazanov,
M.K. Dosbolayev, D.B.
Omirbekov, Y. Yerlanuly, Obtaining of superhydrophobic surface in RF capacitively coupled
discharge in Ar/CH4 medium // Applied Surface Science, – 2018.
2. Gould, P. (2003). Smart, clean surfaces. Materials Today 6, 44-48.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ
Цой. Д.В.
КазНУ им. аль-Фараби
Научный руководитель: Габдуллин М.Т.
Изучение неидеальной плазмы имеет фундаментальное значение для понимания
сильно связных систем. Также такая плазма представляет интерес в технологическом
применении, таком как газофазный ядерный реактор. Роль взаимодействия между частицами
возрастает, когда потенциальная энергия на средних межчастичных расстояниях становится
больше чем их тепловая энергия. Такую плазму называют плотной или неидеальной. Плазма
с такой выраженной неидеальностью встречается в астрофизических объектах таких как,
газовые планеты, звёзды. Определение состава плазмы может быть использовано не только
для теоретических расчетов, но и для изучения термодинамических свойств плазмы в
газовых реакторах.
В данной работе были рассчитаны степени ионизации компонент смеси литийводородной плазмы при различных температурах и плотностях частиц. Степени ионизации
атомов лития и водорода были определены как отношение числа ионов каждого атомов на
полное число ядер в системе. Состав плазмы был определен в рамках химической модели
плазмы. Для нахождения числа частиц каждого сорта использована система ионизационных
уравнений Саха, которая была решена численным методом. Расчеты были сделаны с учётом
дебаевской поправки на неидеальность, для учета эффекта экранировки, играющего
значительную роль при высоких концентрациях частиц, уменьшая энергию необходимую
для ионизации атома. Плотность частиц варьируется в области n= (10 − 10 )
, а
температура изменяется в пределах T = (10 − 10 ) K.
В результате были получены значения и построены графики для зависимости
степени ионизации от температуры и от плотности частиц. Также можно сказать, что
неидеальность плазмы сильно влияет на степень ионизации при высоких плотностях.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ И ТОНКИХ ПОКРЫТИЙ В ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО
РАЗРЯДА
Шайзада А.Т., Садвокасова Ш.Т.
КазНУ им.аль-Фараби
Научный руководитель: Габдуллина А.Т.
В целях повышения эксплуатационных характеристик поверхности изделий без
изменения их объемных свойств широко используются различные методы модификации, к
которым относятся многофункциональные покрытия. В настоящее время для их создания
весьма эффективным инструментом являются потоки плазмы, в частности, методы
получения защитных и износостойких покрытий в вакууме [1].
В последнее десятилетие существенно вырос научный и прикладной интерес к
наноструктурным материалам, а также к покрытиям и порошкам, имеющим
нанокристаллическое строение [2]. Это обусловлено возможностью принципиально
изменить свойства известных материалов при переходе в нанокристаллическое состояние.
Это открывает широкие перспективы как для изменения известных свойств металлов и
сплавов, так и для формирования совершено новых их свойств.
В работе представлены результаты исследований по получению наноструктурных
состояний в поверхностном слое материала на вакуумно-дуговом ускорителе ВДУ-1.
Вакуумно-дуговое нанесение покрытий — это метод физического испарения и осаждения
тонких плёнок и получения порошковидных материалов в вакууме, при котором происходит
генерация потоков материала из катодного пятна вакуумной дуги и, впоследствии, их
конденсация на подложке. Вакуумная дуга уникальна тем, что весь достаточно высокий (100
А и более) разрядный ток концентрируется на катоде в микроскопических (~10 мкм)
катодных пятнах [3].
На подложку из нержавеющей стали осаждается материал – продукт эрозии катода на
ВДУ-1 в виде порошка или покрытия. При этом отобранные объекты подвергались
плазменной обработке при давлении газа в рабочей камере ~10 Па, частоте импульсов 5 Гц,
напряжении 470 В и времени обработки 30-40 мин одинаковым количеством импульсов
плазмы. Для определения диапазона и эффективности распыления образцы из нержавеющей
стали помещали на держатель и обрабатывали одновременно [4].
Структурные изменения и свойства полученных покрытий и порошков были изучены с
помощью АСМ и РЭМ методов анализа и измерения микротвердости.
При распылении поверхности потоком горячей импульсной плазмы на поверхности
подложек из нержавеющей стали формируются тонкие пленки и шаровидные образования
железа с размерами от 110 до 430 нм. При увеличении количества обработок до
десятикратной, увеличивается дисперность размеров порошка.
Использованная литература:
1 Гринченко В.Т., Ивановский Г.Ф., Зимин С.В. Источники и оборудование вакуумного
плазменно-дугового нанесения покрытий // ВТТ. 1992. - Т. 2, № 4.1. C. 42-46.
2 Цао, Гочжун Наноструктуры и наноматериалы. Синтез, свойства и применение / Цао
Гочжун, Ин Ван; Пер. с англ. А.И. Ефимова, С.И. Каргов , англ. - М.: Научный мир, 2012. 520 c.
3 Anders S., Juttner В., et. al. Investigations of the current density in the cathode spot of a
vacuum arc // Contrib. Plasma Phys. 1985. - Vol. 25, No 5. - P. 467-473.
3 Жукешов А.М., Габдуллина А.Т., Пак С.П., Амренова А.У., Кайбар А., Кульжанова
С.К. Принципы разработки вакуумных систем для плазменных приложений //Вестник
КазНУ, серия физическая. -2012. - № 1(40). - С. 28-32
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЖАТИЯ ПУЧКА ИОНОВ С ПОМОЩЬЮ ПЛАЗМЕННОЙ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ LCODE
Шураханова С.Е., Шаленов Е.О.
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Джумагулова К.Н.
Высокие требования к ускорителям ионов, используемых в установках термоядерного
синтеза [1], также для создания и исследования так называемого подогретого плотного
вещества (в английской версии Worm Dense Matter (WDM) [2]) привели к широкому
изучению конфигурации ионного пучка. Требования заключаются в том, что ионный пучок
должен быть радиально сжат в маленькую точку [3] и продольно сжат до короткого
импульса [4].
На основе программы LCODE были выполнены расчеты параметров пучка ионов в
линейном ускорителе с плазменной нейтрализацией. Программа основана на PIC
моделировании, заключающемся в вычислении на каждом временном шаге позиций и
скоростей заряженных частиц пучка и электромагнитного поля, создаваемого этими
частицами. Распределение электромагнитного поля в свою очередь определяет позиции
частиц в следующий момент времени. Тем самым, в отличие от обычного метода
молекулярной динамики позволяет вычислять электромагнитные поля, возникающие в
результате движения заряженных частиц, и тем самым описывать связанные с ними
эффекты, такие как самофокусировка пучка.
В данной работе получены и исследованы зависимости радиуса пучка от различных
параметров. Также программа LСODE дает возможность получать графические изображения
всего ионного импульса (пучка) для демонстрации сжимающего действия плазменной
нейтрализации.

Рис 1 – Изображения ионных сгустков, взаимодействующих с плазменным слоем в
течение времени t, при разных значениях продольного размера пучка.
Исследования показали, что степень сжатия зависит от времени взаимодействия, а
скорость сжатия определяется плотностью и массой частиц плазмы, а также фокусирующей
силой со стороны внешнего магнитного поля. Компьютерные эксперименты проводились в
широком диапазоне изменения параметров как пучка, так и плазменного слоя. Параметры
ионного пучка, плазмы, фокусирующего магнитного поля, были использованы в расчетах по
умолчанию.
Исользованная литература:
1 I. D. Kaganovich et. al., Physics of Plasmas. - 2004. – Vol. 11. – P. 3546.
2 W. M. Sharp et. al., Nucl. Fusion. – 2004. – Vol. 44. P.221.
3 A. F. Lifschitz et. al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. – 2005. – Vol. A 544. – P. 202.
4 I. D. Kaganovich et. al., Physics of Plasmas. – 2010. – Vol. 17. – P. 056703
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТҮРІ – ЖАҢА БАҒДАРЛАМАНЫҢ
ФИЗИКА САБАҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ
Абдикаримова Г.Т., Алматы қ.
Қазіргі заман ғылыми-техникалық прогресс жолында үлкен жылдамдықпен өтіп жатыр,
жəне ешкімді компьютермен - техникалық құралдардың ең қуатты жəне эффективті
құралымен таң қалдыра алмайсың.
Заманауи оқу процесі ақпараттық коммуникациялық технологиясыз мəнсіз болып
келеді, АҚТ қолдану теориялық сұраққа терең жауап бере алады. Интернет-технологиялар
арқылы студенттер өздеріне сенімді болып, өзін-өзі тану үшін, шығармашылығы үшін
ыңғайлы шарттар қоя алады, оқу мотивациясын күшейтеді, араласу ортасы кеңейе түседі,
білім ресурстарын кең көлемде қабылдай алады.
Физика - эксперименталдық ғылым, ол пəнді демонстрациялық эксперименттер арқылы
жүргізеді. Компьютерлік демонстрациялар физика кабинетінде проректор немесе телевизор
көмегімен көрсетіледі. Демонстраци үшін; қысқаша видеофильмдер, физикалық
процестердің əр түрлі анимациялары, сұлбалық суреттер т.с.с.
Бұл пəнді зертханасыз
елестету мүмкін емес. Егер зертханалық кабинеттерде тəжірибе көрсететін құрылғы
жетіспесе, онда компьютердің көмегімен жұмыс жасауға болады. Компьютердегі
лабораториялық жұмыстар арқылы студент берілген тəжірибенің параметрлерін өзгерте
алады. Болған түзілісті бақылап, қалай өзгергенін талдай алады.
Қазіргі жағдайда студенттерді
оқытудың əртүрлі əдістерін қолдану қажеттілігі
туындайды. Визуализация - физикалық құбылысты немесе заңда терең түсінуге мүмкіндік
беретін оқытудың негізгі тəсілдерінің бірі [1]. Динамикалық объектілер мен құбылыстарды
зерттеу кезінде статикалық суретке қарап түсіну қиын, визуализация неғұрлым пайдалы.
Барлық эксперименттерді нақты зертханалық жағдайларда жүргізуге болмайды. Сондықтан
дəрістік, практикалық сабақтарда жəне зертханалық жұмыстарда қолданылатын дəстүрлі
оқыту формаларымен қатар интерактивті модельдеу əдістерін қолдана отырып, сабақтарды
енгізу қажет. Интерактивтік үлгілеу бағдарламаларының үлгісі ретінде Колорадо
университетінде əзірленген PHET бағдарламаларын қолдану ұсынылады, мұнда виртуалды
зертханалар ұсынылған, əр түрлі құбылыстарды көрсетеді.
PHET (Physical education technology) жобасы - білім беру тиімділігін арттыру үшін
құрылған жəне оқытуға арналған ғылыми-зерттеу интерактивті модельдер жиынтығы болып
табылады [2]. Барлық модельдер интерактивті, қажетті құралдар жиынтығынан тұрады жəне
студенттердің материалды меңгеруінің жақсы нəтижелерін көрсете отырып, практикалық
қолданудан сынақтан өткізілді. Əдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар жинағын
оқытушылар студенттер мен оқушыларды оқыту процесінде, сондай-ақ физикалық
құбылыстар мен процестерді терең түсіну үшін өз бетінше жұмыс істеу кезінде оқытушымен
пайдалана алады.
Осылайша, физиканы дəстүрлі бағдарламалар бойынша оқыту процесінде ақпараттық
технологияларды қолдану жекелеген тақырыптарды зерделеу кезінде тек эпизодтық түрде
ғана мүмкін екені анық. Физиканы оқыту процесінде ақпараттық технологияны неғұрлым
толық жəне жүйелі қолдану үшін компьютер мүмкіндіктерін жəне біз əзірлеген мазмұнды
іріктеу мен құрылымдаудың критерийлерін есепке ала отырып, оқу бағдарламаларын қайта
өңдеу қажет.
Пайдаланған əдебиеттер :
1. http://teach-shzz.narod.ru/pag/phusik.html
2. Икренникова, Ю.Б. Компьютерный лабораторный практикум по физике как средство
применения компьютерных технологий в учебном процессе: автореф. дис. .канд. пед. наук. –
М., 2004. – 23 с.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ВЕДЕНИИ КУРСА «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА»
Айтасов Т.Т.
КазНПУ имени Абая, г. Алматы
Научный руководитель: к.т.н., доцент Жунусова Л.Х.
Интеллект человека, в первую очередь, определяется не суммой накопленных им
знаний, а высоким уровнем логического мышления. Поэтому надо научить школьников
анализировать, сравнивать и обобщать полученную информацию, а также использовать
знания, полученные из их собственных наблюдений и собственного опыта.
Интерактивное обучение характеризуется получением, обработкой и генерированием
новой информации каждым обучающимися в сотрудничестве в себе подобными.
Преподаватель при такой форме обучения создает необходимые условия для осуществления
продуктивного взаимодействия. Конечно, эта педагогическая задача не относится к числу
легких. Мы предполагаем, что в течение занятии удастся организовать работу обучающихся
парами, в тройках и в группах по шесть человек. Определить степень работоспособности
обучающихся в парах и в тройках преподавателю, постоянно работающему с группой
достаточно легко. Однако организация решения задач в группах по шесть человек требует
специальной подготовки. Так как группы должны работать достаточно синхронно [1].
Поэтому важный аспект - формирование групп таким образом, чтобы, скорости с
которыми они решают задачу отличались незначительно. Мы в своей практике пользуемся
критерием Крускала-Уоллиса. Он предназначен для оценки различий между тремя, четырьмя
и более группами по уровню какого-либо признака, например, времени решения сложной
задачи. Это можно организовать следующим образом [2]. Вначале решения первого задания
самостоятельной работы, преподаватель включает секундомер и просит студента поднятием
руки оповещать его об окончании решении, удостоверившись в правильности ответа,
преподаватель фиксирует время решения задачи каждым обучающимся. Результаты
измерения нужно занести в таблицу, где обучающийся сгруппированы. Задача
преподавателя-понять, смогут ли сформированные таким образом группы не выбиться из
времени. Современный период развития информационного общества массовой глобальной
коммуникации характеризуется масштабными изменениями в окружающем мире,
влекущими за собой пересмотр социальных требований к образованию, предполагающими
его ориентацию не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.
Использованная литература:
1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе. Учебно-практическое
пособие / М.: Юрайт, 2015. - 318 c.
2. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006.
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МЕТОД АНАЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАГНИТОСТАТИКИ
Асылбекова А.Г.
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Саутбеков С.С.
Успешное применение метода аналогий в электромагнетизме позволяет глубже
понимать суть электромагнитных явлении и легче закреплять пройденный материал
студентам по магнетизму, используя полученные знания по электростатике, поскольку из-за
вихревого характера магнитного поля объяснение магнитных явлений требует более
пристального внимания со стороны преподавателя. Одним из приёмов сочетания метода
аналогий с методом синтеза знаний может служить решение одной задачи несколькими
способами: каждый отдельно взятый способ решения задачи уже известен, студенты,
действуя по аналогии, находят решение этой задачи этими способами; другой способ
решения затрагивает новую отрасль знаний. При этом область используемых в учебном
процессе знаний расширяется постепенно по мере включения новых способов решения, что и
приводит в конечном итоге к системе знаний, носящей синтетический характер [1].
Поскольку уравнения Максвелла в классической электродинамике можно записать
симметрично, существует определенная симметрия и в формулах электростатики и
магнитостатики. Однако отсутствие магнитных зарядов в природе, в отличие от
электрического заряда, затрудняет давать простое изящное определение магнитному полю и
соответствующим ему физическим величинам [2,3], подобно в электростатике. Для решения
данной дидактической проблемы предлагается использовать взаимосвязь плотности заряда с
плотностью тока проводимости как компоненты 4-вектора тока. Интересно заметить, что в
качестве аналога «магнитного» заряда в системе СГС можно воспользоваться электрическим
зарядом, помноженного на ⃗/ . В системе СИ им является один из вариантов выражения
⃗ = ⃗= ⃗
=
⃗, которого принято называть в электродинамике элементом тока,
где использованы следующие обозначения: ⃗ − плотность тока,
− элемент объема, −
⃗
сила тока,
− элемент длины провода, − объёмная плотность свободного заряда, −
количество частиц, − электрический заряд, ⃗ − скорость частицы, с − скорость света.
Таким образом, предложенная аналогия позволяет легко перенести формулы
электростатики в виде соответствующих законов магнитостатики. При этом электрический
дипольный момент переходит в магнитный момент диполя, напряженность электрического
поля – в магнитную индукцию в выражениях для сил и определении магнитного поля.
С помощью аналогии обеспечивается более верное и точное понимание некоторых
определений и величин. Ценность аналогии как приёма обучения состоит в том, что она
облегчает освоение учебного материала, активизирует мысль учащихся, побуждает их к
поискам, наводит на предположения и догадки, правильность которых можно проверить
специальными исследованиями [4], [5].
Использованная литература:
1. Жохов А.Л., Юнусова А.А., Юнусов А.А. Применение аналогии в процессе обучения
математическим понятиям в школе // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований – 2017 (№1 часть 2)
2. Савельев И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для вузов / И. В. Савельев. - 3-е
изд., испр. - М. : Наука ; Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988, - 496 с.
3. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Учеб. пособие: В 3 кн. Кн.2.
Электродинамика. Оптика. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2008 – 336.
4. Сечкина И. В., Сечкин Г. И. Аналогия как метод педагогической технологии синтеза
знаний // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. –№ 7 (июль).
5. Рапацевич Е.С. Психолого-педагогический словарь. – Минск, 2006.
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ЭЛЕКТР ЖƏНЕ МАГНЕТИЗМДІ
ОҚЫТУДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Əкімханова Ж.Е.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., Туреханова К.М.
Əлемдік қауымдастықтағы елдерде, соның ішінде Қазақстанда білім беруді
ақпараттандырудың маңызды міндетінің бірі – жаңа, тиімділігі жоғары ақпараттық
технологиялармен білім алушылардың тұтас заманауи ғылыми дүниетанымын қалыптастыру
[1].
Көптеген зерттеулер бойынша əртүрлі жас ерекшеліктеріне байланыссыз, жалпы
студенттер арасында электр жəне магнетизм пəні бойынша ұғымдарды түсінуде қиындықтар
бар жəне бұл факт бірнеше рет CSEM (Conceptual Survey on Electricity and Magnetism,
Maloney et. al., 2001), BEMA (Brief Electricity and Magnetism Assessment), DIRECT
(Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test) жəне осы сынды
бақылаулар арқылы расталған [2]. Бұл аталмыш əлемдік мəселенің əл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық Университетінде де болып тұрғаны – зерттелінетін жұмыстың өзектілігі болып
табылады. Əлемдік деңгейде зерттеу саласының ауқымды екенін сала бойынша зерттеу
жұмыстарының айтарлықтай көп жүргізілуінен жəне нəтижелерінен байқаймыз: [2,3] жəне
т.б.
Зерттеу жұмыстарына шолу жасай келе, алдыңғы қатарлы елдерде қолданылып
отырған бірқатар технологиялар, əдістер жəне ақпарат арқылы тəжірибе алмасып, жаңа
технология жасақтау – педагогтардың зерттеу жұмыстарының негізі болмақ. Осыған орай,
жұмыстың мақсаты – электр жəне магнетизм пəнін оқытуда жаңа ақпараттық
технологияларды қолдана оқыту жəне олардың əсерін айшықтау болып табылады. Курс
негізінен: дəріс, семинар жəне лабораториялық жұмыстардан тұрады.
Электр жəне магнетизм пəні бойынша дəрісте жаңа технологияны қолдану – білім
мазмұнының жаңарып, мамандыққа баулу механизмінің құрылып, шетелдік ақпараттық
ресурстарға еніп, жан-жақты қызығушылықтың ашылуына əсерін тигізеді.
Сондай-ақ, зертханалық жұмыста ақпараттық технологияны пайдалану теорияның
практикалық түрде қолданылу аясын қамтып, семинар сабағында білім алушыға келесідей
мүмкіндіктерді береді:
- əр тақырып бойынша мысал есептермен танысу;
- қосымша деңгейлік есептермен өздерін сынау;
- деңгейлік есептердің: сызбасын, шығару жолдарын жəне қолданылу аясын білу.
Қорытындылай келе, оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану – білім
алушының ақпараттық құзыреттілігінің ашылуы мен дамуына үлкен ықпалын тигізіп,
зерттеу дағдысын қалыптасырады.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Туреханова К.М., Əкімханова Ж.Е. (2017) Плазма физикасын оқытуды жүзеге
асыруда қолданылатын қашықтықтан оқыту технологиясы. ҚазҰУ Жаршысы, Алматы. 195б.
2. A. Karbowski, K. Służewski, G. P. Karwasz, M. Juszczyńska, R. Viola, M. Gervasio, M.
Michelini. Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path, Int. Work. on
Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition , Europhys. Conf. Abstract Booklet,
2009, p. 48.
3. G. Karwasz and MOSEM Consortium (2009), Set of experiments on electromagnetism,
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/679
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Бауржан Ж.Б., Мукатова А.А.
Научные руководители: Е.А. Дайнеко, М.Т. Ипалакова
Известно, что человеческий мозг более склонен к обработке визуальных образов, чем
простого текста. На эту тему существует множество исследований [1, 2], в которых показано,
что технологии дополненной реальности в сфере образования обогащают визуальное и
контекстуальное обучение, улучшая содержательность информации. Если при
прослушивании лекций в кратковременной памяти удерживается 25% информации, то при
визуальном обучении – 80%. В связи с этим, можно отметить, что применение обучающих
систем с элементами дополненной реальности на любом уровне образования положительно
повлияет на процессы изучения и понимания материала обучающимися.
Было разработано мобильное приложение с использованием технологии дополненной
реальности с набором практических задач и экспериментов по физике. Пользователю
предоставляется возможность перемещаться в пространстве задачи и наблюдать за ее
имитацией с любых позиций или углов обзора, что в свою очередь улучшает восприятие и
усваивание изучаемого материала.

Рис. 1 – Пример сцены изображения
Технологической основой представления является графический инструмент для
разработки трёхмерных приложений Unity3D. В качестве библиотеки для реализации
функций дополненной реальности была выбрана библиотека Vuforia.
Многие зарубежные исследователи называют технологии дополненной реальности
одним из главных трендов образования в ближайшее десятилетие, поэтому отечественные
ВУЗы и школы не должны оставаться в стороне. На сегодняшний день технологии
дополненной реальности в образовании находятся на этапе становления, поэтому,
анализируя зарубежный и уже существующий отечественный опыт, необходимо их активно
внедрять в образовательные процессы всех уровней.
Работа выполнена при финансовой поддержке КН МОН РК по программе грантового
финансирования научных исследований на 2018-2020 гг., грант №AP05135692.
Использованная литература:
[1] Wu H. K. et al. Current status, opportunities and challenges of augmented reality in
education //Computers & Education. – 2013. – Т. 62. – С. 41-49.
[2] Kamarainen A. M. et al. EcoMOBILE: Integrating augmented reality and probeware with
environmental education field trips //Computers & Education. – 2013. – Т. 68. – С. 545-556.
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INNOVATIONAL TEACHING METHODS INCLUDING INTELLECTUAL AND
PRACTICAL COMPETITIONS IN PHYSICS SCIENCE
Gani J.
Al-Farabi KazNU, Almaty
The scientific supervisor: PhD, Turekhanova K.M.
Innovative teaching methods are teaching methods which carry new ways of interacting
“Teacher – student connection”, a certain innovation in practical activities in the process of
mastering educational material. At the same time, teaching methods are defined as the driving force
of the whole learning process, and they must meet the modern requirements of society, the trends in
the development of education. Through the introduction of new methods and teaching methods,
there is a real reformation of the learning process and education in general, which can be
implemented each teacher in each specific lesson. "Teaching methods set the pace of development
of the didactic system - learning progresses as quickly as the methods used allow it to move
forward."[1]
Quality is defined it as by who and how students are taught rather than by what students
learn. Fundamental state of teaching method in physics and mathematics is based on A. N.
Kolmogorov, a Soviet mathematician, one of the greatest mathematicians of the XX century,
developed a classification of teaching methods classified secondary school education quality as (1)
‘informational receptive quality’ student activity, perception of knowledge, awareness of
knowledge, memorization (mostly arbitrary), (2) ‘product-based quality’ as increased student
learning produced by the curriculum and academic staff. [2]
The students of Kazakh National University pass their practical times in the leader school
with qualitative educational system Republican School of Physics and Mathematics in the Republic
Kazakhstan. During the observation and passive practical work, there are used new technologies
and upgraded materials as Global Research Area in physics and mathematics. The qualitative,
important method of teaching is “practice”. Furthermore, students have more classes of physics and
mathematics than other classes. Every day they have 100 exercises for physics and 50-80 exercises
for mathematics, it means they practice more and memorize their knowledge. There are proverbs:
“Repetition is the mother of learning”, “Practice makes perfect”, which are basic statements to
understand. [3]
Also, there was a Republic Astronomical Tournament between schools as RSPM, NIS,
Daryn, TAMOS and local high-leveled schools from Almaty, etc. The main purpose of competition
is to increase critical thinking and broaden the mind of schoolchildren. The questions were not
certain; they were more complex and needed labor works on problems. Mostly, high marks had
taken by RSPM, NIS and etc., they were more constructive, pithily answered, team work. Another
method of successful teaching and comprehending material is “comparison”. Comparing acquired
knowledge by dividing to the specific groups like reporter, opponent and reviewer. Reported speech
is asked by opponent group. Then, opponent interprets their own opinion of the reported speech.
Reviewer is observing group who is concluded all received answers in one piece.
References:
1. Innovational teaching methods, A. K. Mynbaev, Z. M. Sadvakassova, 2014
2. Innovative teaching/ learning methods to improve science, technology and engineering
classroom climate and interest, M. Fiksl, A. Flogie, B. Aberšek, 2017
3. https://almaty.fizmat.kz/
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ФИЗИКА ПƏНІН ОҚЫТУДА ҮШ ТІЛДІЛІКТІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ
Дүйсен Н.С., Батырбекова Б.Қ., Анарбек А.Б., Аманкосов М.Р.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: Қабылқақ М.Қ.
Елбасымыз айтқандай «Қазіргі Қазақстан үшін үш тілді меңгеру – бұл өз игілігінің
кепілі», үштілдік бəсекеге қабілетті елдер қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі.
Қазақстан Халқы ассамблеясының ХІІ құрылтайында «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны іске
асыруды балабақшадан басталуы керек деп атап көрсетті. Бұл үдерістен біз, болашақ физика
пəнінің оқытушылары ретінде тыс қалмауымыз керек деп ұйғардық. Физика пəнін көп тілде
оқыту оқушылардың сөздік қорын көбейте отырып, ойын толық жеткізуге, əртүрлі
бақылаулар мен тəжірибелер жүргізуге, физикалық құбылыстарды емін-еркін сипаттай
білуге құлшындырады.
Оқу сабақтарын ұйымдастырудың жалпы формасы: ұжымдық, топтық, жеке. Оқыту
барысын ойын-оқыту əдісі арқылы өту – өте тиімді. Соған сəйкес «Физикалық кафе» атты
ойынды ұсынамыз. Мұндағы мақсат - ойын арқылы оқушыларды үштіліділікке үйрету, əрі
физика пəніне деген қызығушылықты арттыру жəне физика көкжиегін дамыту.Ойын шарты
төмендегідей: оқушылар топқа бөлінеді, даяшылар əр топқа ас мəзірін таратады. Ас
мəзірінде үш тілді тағамдар берілген. Оқушылар өздері бірінші тағам, екінші тағам, сусын,
салат таңдайды.
Салаттар:
1)
«Физикалық
ералаш»
(логикалық сұрақ)
2)
«Физикалық
қуғын» (жұмбақ)
3)
«Физикалық
винегрет» (есеп)

Первое блюдо
Второе блюдо
Drinks
1)
1)
1)
«Physical
«Физическая
«Физический плов» cocktail» (questions)
лапша»
(вопросы)
(словообразование)
2) «Пельмен»
2)
«Лагман»
2)
«Tea»
(вопросы зрителям) (эксперимент )
(question, reference,
unit of measurement)
3)
«Манты»
3)
«Котлет»
3) «Kefir» (the
(найти
(ситуация)
law of scientists)
соответствия)

«Физикалық кафе» ойын-оқыту əдісінің артықшылықтары:
1)
Оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіреді;
2)
Оқушылардың сөздік қорын дамытады;
3)
Оқушылардың оқуға ынтасын арттырады;
4)
Пəндік білімі бірінші тілде оқитын оқушылардан артық болады.
Ағылшын тілінің ендігі бір мүмкіндігі жастарымыздың тек білім алып қоймай,
ағылшын тілі арқылы шетелдік білім беру орындары мен ұйымдарында тəжірибе алмасуға,
жұмыс істеуіне жағдай туғызып отырған ахуалмен байланысты. Бұл – қазіргі қоғам үшін
үлкен мүмкіндік. Сондықтан, қандай қиындық болмасын, біз нық қадам жасап, ілгері
жүруіміз қажет деп есептейміз.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Дүйсембаева Б.М.,т.б., Физика жəне астрономия. 8-сынып, Алматы. <Мектеп>. 2004.
256 бет
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К ВИРТУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ВУЗЕ
Енгай В., Туймебекова А.Т.
КазНУ им.аль-Фараби, г. Алматы
Научный руководитель: Габдуллина А.Т.
В настоящее время обязательным элементом современного учебного процесса
являются электронные образовательные ресурсы. Примером таких электронных ресурсов
являются виртуальные лаборатории, которые могут моделировать поведение объектов
реального мира в компьютерной образовательной среде и помогают обучающимся
овладевать новыми знаниями и умениями и способствуют лучшему усвоению изучаемого
материала. Виртуализация физического эксперимента позволит не только моделировать
объекты и процессы окружающего мира, но и организовать доступ к реальному
лабораторному и научному оборудованию.
В данной работе представлены результаты введения в физический эксперимент по
плазме элементов виртуализации как для понимания и ознакомления с устройством
экспериментальной плазменной установки - вакуумно-дуговой ускоритель (ВДУ-1), так и
для объяснения процессов, связанных с получением газоразрядной плазмы [1]. Это
актуально, так как в настоящее время газоразрядная плазма имеет широкий спектр изучения
и применения. Кроме того, с работой данной установки в КазНУ им.аль-Фараби связано
содержание специальных учебных курсов по физике плазмы и ускорительной технике для
студентов технических специальностей.
Для реализации поставленной задачи было предложено использовать компьютерную
программу 3DMAX (рисунок). 3D Studio Max – это профессиональный программный пакет,
созданный компанией Autodesk, для полноценной работы с 3D-графикой, содержащий
мощный инструментарий не только для непосредственного трехмерного моделирования, но
и для создания качественной анимации [2].

Рисунок. Трехмерное изображение ВДУ-1 в 3DMAX
Полученные с помощью виртуализации результаты эксперимента по плазме могут быть
использованы как для изучения физики плазменных процессов, так и для оптимизации
работы самой установки, что, несомненно, будет способствовать улучшению обучения
студентов технических специальностей.
Использованная литература:
1. Zhukeshov A.M., Gabdullina A. T., Amrenova A., Giniyatova Sh.G., Kaibar A.,
Fermakhan K., Sundetov T.. The vacuum system for technological unit development and design.
Journal of Physics. Conference Series. – 2015. – No1206. – P. 1-5.
2. [Электронный ресурс] Страница продукта 3ds Max на сайте компании Autodesk
(русскоязычная версия) http://www.autodesk.ru/products/3ds-max/overview/
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AUGMENTED REALITY BASED MOBILE-LEARNING RESOURCES FOR PHYSICS
COURSE
Yerzhan S., Tolebay A.
International Information Technology University, Almaty
Research supervisor: Ipalakova M.T., cand. of tech. sc.
Modern development of mobile technologies has made them an integral part of our lives.
Twenty years ago a mobile phone was rare, and its functionality was limited to making calls and
sending short messages. And now the mobile phone is a smartphone that provides the capabilities of
a personal computer. We can make audio and video calls, use messengers, e-mail and conferences,
watch movies, browse Internet sites, and play games. Such development of mobile technologies has
inevitably led to their application in education. Since every student and schoolchild has a
smartphone, they can be used within classes to perform particular activities.
One of the technologies that allow using smartphones in learning and teaching is augmented
reality (AR). It brings virtual objects into 3D field of human perception in real time. Thus, the
reality is complemented by the introduction of virtual information into it [1]. This feature can be
used to study various objects or processes, for example in physics. Because sometimes it is difficult
for students to imagine how a particular physical phenomenon occur just from reading a text. So the
small 3D visualizations of these processes can be very helpful for better understanding of their
physical nature.
In the current work the mobile-learning resources based on the technology of augmented
reality is presented. Each of them contains more than 10 3D animations for particular physical
object, process or device from such sections of physics as Optics, Electricity and Magnetism.
Figure 1 displays the two examples of the physical visualizations. On the left side the kind of
direct current motor is shown. Students can observe the work of a rotary electrical machine that
converts direct current electrical energy into mechanical energy. On the right side the animation of
specular reflection was done. A laser beam goes into the mirror and is reflected at the angle at
which it came, then the explanations of each element of the animation appear in AR interface.

Figure 1 – Example of physical visualizations with the help of augmented reality
These mobile-based learning tools with augmented reality are already applied in physics
classes in the International Information Technology University and the students’ feedback is quite
positive. Within the project we constantly work on developing new 3D animations.
The project is done under the grant funding of the research in 2018-2020 by the Science
Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, grant
№AP05135692.
References:
Milgram, P. and Kishino, A.F. Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays // IEICE Transactions
on Information and Systems, E77-D (12), 1994 – P. 1321–1329.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ,
ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО САЙТА ПО
ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ ПЛАЗМЫ
Жанабекова Ж.О.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Научный руководитель: Архипов Ю.В., д.ф.-м.н., профессор
Мировая практика показывает, что развитие общества и экономики любой страны в
первую очередь зависит от развития образовательной системы. Образовательная система
является показателем готовности страны к мировым тенденциям и спросам.Электронное
образование является самым быстрорастущим сегментом мирового рынка образования.
Несмотря на кризисные явления в экономике большинства стран мира рынок электронного
образования с момента его появления показывает ежегодный рост, за последние 5 лет
совокупный ежегодный темп его роста составил примерно в 7,6%, но отдельные страны и
регионы мира показали даже более высокие темпы роста [1].
Согласно мировым тенденциям развития общества обучение физике должно включать
3 компоненты: компонент традиционного прямого личного взаимодействия участников
образовательного процесса, компонент интерактивного взаимодействия, компонент
самообразования [2]. Компоненты интерактивного взаимодействия и самообразования мы
осуществили с помощью разработки обучающего сайта и размещения его на бесплатной
платформе. Содержимое лекции, вопросов, задач составлялись с использованием таких
эвристических методов педагогики как метод образного видения, метод синектики, метод
инверсии. С помощью этих методов мы раскрыли вопросы линейной и нелинейной
электродинамики плазмы, общие проблемы электродинамики сред с пространстранственной
и временной дисперсией, линейную электродинамику равновесной плазмы, проблемы
устойчивости плазмы, электродинамику неравномерной плазмы, флуктуации, основы
нелинейной электродинамики плазмы [3]. Для оценки успешности прохождения курса
используются критерии самооценивания, как фактор стимуляции к самообразованию [4].
В ходе научно-исследовательской деятельности разработана архитектура обучающего
сайта на программе AdobeMuse, который опубликован и запущен с платформы Wix.com по
адресу https://zhanabekovazhansay.wixsite.com/mysite. Сайт посетили 40 студентов. Получен
качественный анализ посетителей и их обратная связь через социальную сеть Вконтакте,
путем создания сообщества «Физтех/Плазма». В ходе онлайн анкетирования выяснилось, что
75% студентов нашли нужную им информацию, 93% студента считают, что сайт удобен в
использовании, 62% студентов будут пользоваться сайтом активно и привлекать других
студентов [5].
Использованная литература:
1. Г.А. Краснова, А. Нухулы, В.А. Тесленко «Электронное образование в мире и
россии: состояние, тенденции и перспективы». - Вестник РУДН. Серия: Информатизация
образования, 2017 г. – 371-377 с.
2. Девяткин Е.М. «Технология организации электронного обучения физике» Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 2018 г. –77-82 с.
3. Котельников И.А., Ступаков Г.В. «Лекции по физике плазмы» - Новосибирск, 1996
г. – 7-22 с.
4. Сабуров Х.М. «Влияние основных тенденций развития современногообразования на
формирование личности учащихся» - журнал «Фундаментальные исследования» №3, 2014 г.
– 613-616 с.
5. Б. Блум. «Таксономия Образовательных Целей: Сфера Познания». - Д. Маккей, 1956
г. - 53-155 с.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жайнақбаева Қ.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к. Г.Л. Габдуллина
Жұмыстың мақсаты студенттердің білімін бағалауды автоматтандырудың
ерекшеліктерін айшықтау.
Студенттердің білімдерінің сапасы мен деңгейін, олардың білімді қаншалықты
меңгергенін алған білімдерін əр түрлі типтегі тапсырмаларды орындауда қолдана
алатындығын тексермей білу мүмкін еместігі айқын [1]. Жүйелі бақылау жүргізу барысында
студенттердің алған білімінің сандық сипатын ғана емес, сапалық көрсеткішін де толық
алуға мүмкіндік туады. Жүйелі түрде студенттердің білімін тексеруді ұйымдастыруда
арнайы программаларды қолдануға болады. Бірақ бұл жерде көңіл бөлетін басты нəрсе, тест
тапсырмаларының дұрыс құрастыру, яғни тестік тапсырмалардың көпшілігі қолданылатын
компьютерлік программаның мүмкіндігімен ғана шектелмеуі керек. Тапсырмалардың беру
формалары көп жағдайда тесті дайындаушының шеберлігіне, тəжірибесіне жəне іскерлігіне
байланысты болады. Тесті құрған кезде көп жағдайда (оқушылардың білім деңгейін, пəн
ерекшелігін, деңгейлеп ұсынуын, ұсыну кезеңін, т.с.с.) бақылау кезеңдерінде міндетті түрде
ескеріп отыру қажет болады [2].
Тəжірибе көрсеткендей, бақылауды автоматтандырудың қажетті, ең алдымен,
бақылаудың өзіндік ерекшелігін айтарлықтай арттыра түседі, бұл студенттердің
қабілеттеріне жəне оқу құндылығына байланысты өзгереді. Сонымен қатар,
автоматтандырылған басқару бақылаудың өзіндік объективтілігін арттырады, білім сапасын
«жалпы» ғана емес, сонымен қатар оқу курсының белгілі бір бөлігін студенттің білім
сапасын сандық бағалауды қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған басқаруды қолданудың
тағы бір маңызды аспектісі - студенттерді өзін-өзі тəрбиелеу ісіне ынталандыру. Техникалық
мүмкіндіктің кеңеюі, жаңа бағдарламалық құралдардың пайда болуы бізге студенттердің
білім сапасын автоматтандырылған басқаруды ұйымдастырудың формалары мен əдістерін
үнемі жетілдіруге мүмкіндік береді. Мысалы, көптеген жерде қолданылатын MyTest
бағдарламасы
арқылы
студенттердің
білім
деңгейін
анықтауға
болады.
Автоматтандырылған тестілеу жүйесі: сабақ уақытын үнемді пайдалануға, студенттердің
білімін сапалы түрде бағалауға, оқытушыларды жазбаша түрдегі тексеруден босатуға,
студенттердің алған жаңа сапалы білімдері арқылы біліктілік пен дағдыны
қалыптастырудағы қызығушылығын арттыруға, ағымды бақылау жүргізуде негізгі тексеруші
құрал
ретінде
қолдануға,
бағалаудың
объективтілігіне
мүмкіндік
береді.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Молнина Е.В., Данилюк В.А., Косовец Е.А. Проблема автоматизации контроля
знаний студентов по гуманитарным дисциплинам // Заочная электронная конференция
«Интеграция науки и образования».
2. Юдалевич Н.В. Использование автоматизированных систем тестирования
при работе со студентами // Ярославский педагогический вестник. – – №2. – С.163-166.
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СТУДЕНТТІҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Жандеуова Ж.
əл-Фараби атындағы КазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: физ.-мат. ғыл. кандидаты, аға оқытушы Амренова А.У.
Қазіргі таңда еліміздің жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлау ісін
ғылыми-практикалық тұрғыда қайта қарап, оның мазмұны мен құрылымын өзгерту жəне
оның барлық бағдар бағыттарын түбегейлі жетілдіру кезек күттірмейтін мəселе екендігі
белгілі. Себебі, заман талабына сай өз мамандығының шебері əрі өзбетінше ізденуге
қабілетті, кəсібилігі жоғары маман даярлау мəселесі қазіргі жаһандану əлемінің басты
талабына айналып отыр.
Студенттердің кəсіби бағыттылықты қалыптастыру жолдарының бірі – білім беру
үрдісінде олардың өзіндік жұмыстарын күшейту. Сол себептен де кəсіби бағыттылықты
қалыптастыруда өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруды негізгі мəселелердің бірі деп
қарастыруға болады.
Студенттің өзіндік жұмысы студенттің барлық өз бетімен жүргізетін жұмысының
жиынтығы ретінде жұмыс аудиториясында жəне одан тыс оқытушымен қарым-қатынас
ретінде түсіну қажет.
СӨЖ-ді ұйымдастыруда шешуші рөлді оқытушы атқарады, ол студенттермен жалпы
емес, жеке жəне олардың қабілетін, күшті жəне əлсіз жақтарын есепке ала отырып жұмыс
жасайды. Оқытушының міндеті - болашақ жоғары тəжірибелі маман ретінде студенттің
жақсы жақтарын көру жəне оны дамыту. Əр пəнді зерттеу барысында СӨЖ дара байланыста
үш форманы қамтиды:

Жаңа
педагогикалық
технологиялар
арқылы
оқытуды
ізгілендірумен
демократияландыруға студенттердің өздігінен бағыт – бағдарын анықтап дамуына ең
бастысы өзін – өзі тəрбиелей алатын тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасауға болатыны
күмəнсіз.
Қорыта келгенде кредиттік оқу жүйесінде жəне біздің университетіміздің академиялық
саясаты бойынша əр пəнді меңгергенде студент өз бетімен жұмыс істеуіне аса көңіл бөлініп,
оған барлық жағдайлар жасалған деп айтуымызға болады.
Пайдаланған əдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2010.
2. Жукина Д.К. Кредиттік білім беру жүйесінде студенттердің шығармашылық ісəрекетін ұйымдастыру жолдары // Қазақстан педагогикалық хабаршысы. – Алматы, №1. –
2006. – 63-65 б.
3. Нұрахметов Н.Н., Алдибекова К.Н., Ниязбаева А.И., Қазіргі оқытудағы студенттің өз
бетінше жасайтын жұмысының түрлері, оны орындаудағы əдіс-тəсілдер //Ізденіс. – Алматы,
2007. -52-57 б - №3(2).
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ
Жусипбекова Ш.Е.
КазНПУ имени Абая, г.Алматы
Научный руководитель: д.п.н., профессор Г.Б. Алимбекова
Теоретические, так и экспериментальные методы исследования, используемые в
электротехнической науке, так же очень важны и для учебного познания. Здесь результаты
познания носят субъективный характер, так как они значимы только для студента. Студент
познает основные положения предмета электроники посредством контакта с преподавателем,
который
использует
различные
методы
обучения.
Преподаватель
выбирает
последовательность средств обучения приемов и методов, для наиболее быстрого и полного
получения знаний студентом, при этом сочетая теоретические знания и эксперимент,
логические и интуитивные умозаключения.
В процессе обучения дисциплинам электроники студенты получают первичные
знания при выполнении лабораторных работ на натурных и виртуальных установках при
наблюдении за различными физическими процессами. И в результате сравнения и анализа
наблюдаемых явлений студенты на основе индуктивных умозаключений могут приходить к
эмпирическим обобщениям.
Методика преподавания дисциплин по электронике имеет свой предмет
исследования, т.е. определенную область действительности и методы исследования. с
помощью которых осуществляется процесс научно-исследовательской деятельности в
области обучения электронике. К ним относятся как теоретические, так и
экспериментальные методы.
Задачей методики преподавания дисциплин по электронике является поиск ответов
на следующие вопросы: зачем учить, чему учить и как учить электронике:
зачем учить – предполагает формулировку целей обучения, так развитие общества приводит
к изменению целей образования, что исходит из потребности общества, известно, что
медицинские вузы выполняет социальный заказ;
чему учить – в прямой зависимости от целей образования находится его содержание,
например, если ставится цель формирования у студентов представлений о направлениях
научно-технического прогресса, то соответствующий материал должен войти в данный курс;
Развитие электротехники приводит к созданию новых средств обучени, что в сою
очередь требует разработки методики их использования в учебном процессе. В физических
исследованиях моделирование как метод познания всегда широко использовалось. Студенты
учатся моделировать процессы, объекты и электротехнические явления при решении задач в
процессе проведения семинарских занятий, а так же при создании компьютерных
имитационных моделей при выполнении лабораторных работ. Анализируя условия задачи
или лабораторной работы, они сами строят компьютерную или математическую модель,
используя известные им физические законы. Решая задачи, например, по линейным цепям
переменного синусоидального тока, они переходят к комплексам токов и напряжений, а
затем используют знания по расчетам линейных цепей постоянного тока. При обучении
дисциплинам по электронике большую пользу оказывает использование учебных моделей,
которые могут быть сконструированы как на физических принципах, так и путем
использования программных продуктов.
Использованная литература:
1.
Яворская С.Д., Николаева М.Г., Болгова Т.А., Горбачева Т.И. Инновационные
методы обучения студентов медицинского вуза // Современные проблемы науки и
образования. – 2016. – № 4.;
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ПУТИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Жусипбекова Ш.Е., Сулейменов Б.Т.
КазНПУ им. Абая, г.Алматы
Научный руководитель: д.п.н.,профессор Г.Б. Алимбекова
Применения электронных устройств связано с диагностикой и лечением заболеваний и
используемые электронные системы для решения медико-биологических задач, а также
устройства соответствующей аппаратуры, имеет название медицинской электроники.
В данное время многие традиционно «неэлектрические» характеристики (температуру,
смещение тела, биохимические показатели и др.) при измерениях стремятся преобразовать в
электрический сигнал. Представленную электрическим сигналом информацию удобно
передавать на расстояние и надежно регистрировать. Используемые для медикобиологических целей электронных приборов и аппаратов можно делить на следующие
основные группы:
- устройства для получения (схема), передачи и регистрации медико-биологической
информации. Такая информация может быть не только о процессах, происходящих в
организме (в органах, системах, биологической ткани), но и о состоянии окружающей среды
(санитарно-гигиеническое назначение), о процессах, происходящих в протезах, и т. д. Сюда
относится
большая
часть
диагностической
аппаратуры:
фонокардиографы,
баллистокардиографы и др. Важным вопросом, связанный с устройством электронной
медицинской аппаратуры является ее электробезопасность как для пациентов, так и для
медицинского персонала. В технических устройствах и электрической сети обычно задают
электрическое напряжение, но действие на организм или органы оказывает электрический
ток, т. е. заряд, протекающий через биологический объект в единицу времени.
Если студенты «прошли» через мастерскую построения знаний, то самые сложные
теоретические понятия «оживут» в процессе мастерской, соприкосновение с ними будут
животворящими. Такой вариант работы позволяет студенту значимо повысить свой
культурный уровень, получить новую информацию, закрепить пройденный материал,
виртуально увидеть применения теоретических знаний в практике, получить
дополнительный навык самостоятельной работы с литературой, обобщить и
систематизировать полученные знания. Преподаватель в этой ситуации выполняет не только
роль учителя, но и воспитателя, наставника [1].
Формируемые в результате освоения дисциплины студенты будут обладать
компетенциями, как способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность
использовать свободное владение профессионально-профилированными знаниями в области
компьютерных технологий для решения задач профессиональной деятельности, в том числе
находящихся за пределами направленности; способность самостоятельно ставить
конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с помощью
современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего
казахстанского и зарубежного опыта.
Таким образом, рассмотренные нами пути и методы обучения позволяют гармонично
сочетать элементы всех основных образовательных систем и подходов: информационного,
личностного, деятельностного; сформировать компетентностный подход к обучению;
повысить общекультурный и профессиональный уровень знаний студентов.
Использованная литература:
1.
Яворская С.Д., Николаева М.Г., Болгова Т.А., Горбачева Т.И. Инновационные
методы обучения студентов медицинского вуза // Современные проблемы науки и
образования.–2016.–№4.
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БИОФИЗИКА ПƏНІН
ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Жумабекова Р.Р.
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекші: п.ғ.к., аға оқытушы Сыдықова Ж.Қ.
Бүгінде медициналық маман даярлау саласында биофизика пəні жалпы білім беру
пəндерінің қатарына жатқызылуда. Алайда бұл пəнді тек жалпы білім беру пəндерінің
қатарында қалдыру, орны толмас олқылықтарға соқтыруы мүмкін. Сондықтан, биофизика
пəнін оқытуда тек жалпылама түсініктермен шектелу медицина ғылымының ары қарай
дамуына ешқандай үлес қоспасы белгілі. Бұл күнде студенттер арасында мынандай жаңсақ
пікірлер орын алуда: «Болашақ дəрігерлер үшін физиканы, яғни биофизиканы оқытудың
қажеттілігі қандай, онсыз да ақпараттар ағынынан бас ала алмай жүрген студенттерге
қосымша жүктеме болып, негізгі мамандық бойынша білім алуға кедергі келтірмей ме?».
Осы сұрақтардың толық жауабын беру мақсатында,
биофизиканы оқытудың
медицина саласында қаншалықты маңызды екендігіне көз жеткізу үшін, физикалық жəне
физиологиялық үрдістер арасындағы тығыз байланыс нақты мысалдармен келтіріліп,
дəлелдемелер арқылы тұжырымдалып отырылады. Мұнда биологиялық жəне физикалықхимиялық үрдістер механизмін субмолекулалық, молекулалық, молекуладан жоғары,
жасушалық, ұлпалық ағза мүшелері мен ағзалық деңгейде қарастыруға баса назар
аударылған.
Көптеген зерттеуші биофизиктер тірі ағзаны физикалық жүйе ретінде қарастыра
бастады, яғни ағзадағы физиологиялық өзгерістерді сыртқы факторлардан іздеуді қолға
алды. Бұл дəстүр заманауи медицинада да жалғасын тауып келе жатыр. Мысалға, бұлшық ет
жиырылуын кері пьезоэффект құбылысымен, жасушалардың амеба тектес қозғалысын –
қышқыл ерітіндісіндегі сынап тамшыларының қозғалысымен, жүйке импульстерінің
таралуын – телеграф сымдарының өткізгіштік қасиеттерімен салыстырып модельдеу
қарастырылған.
Соңғы уақытта білім саласына ҰБТ-ның енгізілуіне байланысты, мектеп
қабырғасында оқушылардың тек таңдаған пəндері бойынша ғана жұмыс жүргізіледі де,
қалған пəндер тасада қалады. Сол себептен медициналық оқу орындарына тапсырған
талапкерлердің 70-80 пайызының биофизиканы меңгеруге өресі жете бермейді. Осының
салдарынан олардың пəнге деген қызығушылығы төмендеп, толыққанды білім алуына
кедергі келтіріледі. Сондықтан осы жіберілген кемшіліктердің орнын толтырып,
білімгерлердің өздігінен білім алуына жағдай жасау негізгі мақсат болды. Физика мен
биофизика пəндерінің негізгі материалдары қамтылғандықтан, оқулықты медицина жəне
фармация мамандықтарын таңдап алушы студенттердің пайдалануына болады.
Биофизика пəнін оқытудағы мақсат, оның медицинамен жəне фармациямен
байланысын қарастыру, зерттеу жəне диагностикалау мен емдеу жұмыстарында қолдана
білуге үйрету.
Использованная литература:
1.

Байзак У.А., Годлевский Л.С. и др.Медицинская техника – Алматы: Білім, 2005-

426б.
2. А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, А.Я.Потапенко. Медицинская и биологическая физика,
М."Высшая школа".2004 г. – 560 стр.
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БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН ТЕСТ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ ЖƏНЕ ОНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ
МЕН КЕМШІЛІГІН ТАЛДАУ
Игенбаева Ə.С.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: Нұрғалиева Қ.Е.
Бүгінгі күні студенттердің білімін бағалауда тестілеудің орны бөлек. Оның себебі,
біріншіден, ол бағалау процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді, бұл қазіргі
қашықтықтан білім алу процессі үшін өте үлкен мүмкіндіктер тудырады. Ал екіншіден,
тестілеу нəтижесінде біз сандық қорытынды аламыз, яғни, бұл тестілеудің тағы бір
артықшылығы – білім деңгейі сандық мəнге ие болады. [1]. Алайда, бүгінгі күнгі тесттерді
құрастырып, бағалауда өзіндік кемшіліктері бар. Бұл жұмыста біз студенттер білімін
«Биполярлы жəне өрістік транзистор» тақырыбындағы зертханалық жұмыс жасалғаннан
кейін қарапайым тестпен (бір жауабы ғана дұрыс) жəне мультинұсқалық жауапты тестпен
салыстардық [2-4]. Тест нəтижесін салыстырсақ (1 сурет), жұмыс істелгеннен кейінгі
қарапайым жауапты тест көрсеткіші 93%, мультинұсқалық жауапты тесттің қорытындысы
82% көрсетті. Мультинұсқалық жауапты тест нəтижесі төмен екенін көрсетіп тұр.

а) Қарапайым жауапты тест нəтижесі б) Мультинұсқалық жауапты тест нəтижесі
1 сурет – Тест нəтижелері
Нəтижелерді саралай келе, келесі қорытындыларды жасауға болады: 1)
Мультинұсқалық жауапты тесттердің шекті мəнін қайта қарастырған жөн; 2) Бүгінгі күнде
қолданыстағы тесттер тек білім нəтижесін анықтайды жəне дағдыларды қалыптастырмайды.
Сондықтан тесттердің дағдыларды қалыптастыру мүмкіндігін зерттеу жəне тест құрастыру,
пайдалану жəне бағалау нəтижелері бойынша ұсыныстар əзірлеу қажет.
Пайдаланған əдебиеттер :
1. Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании: учебное пособие.М.; Логос, 2003.-176 с.
2. Нұрғалиева Қ.Е., Игенбаева Ə.С., Слəмова Ə.Н. «Электронды аналогты
құрылғыларды Multisim ортасында модельдеу» зертханалық жұмыстарға əдістемелік
нұсқаулар//Современное образование в школе, колледже и ВУЗе – 2017. - № 2 (37). – С. 1819.
3. Нұрғалиева Қ.Е., Игенбаева Ə.С., Слəмова Ə.Н. «Электронды аналогты құрылғылар
сұлбасын Multisim ортасында модельдеу»: Лабораториялық жұмыстарға əдістемелік
нұсқаулар/ «Қазақ университеті», 2017, 87 бет.
4. Нұрғалиева Қ.Е., Молдабеков Ж.М., Игенбаева Ə.С., Слəмова Ə.Н. Электронды
сандық құрылғылар сұлбасын Multisim ортасында модельдеу // " Қазақ университеті " 2017г.,
72 бет.
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E-LEARNING RESOURCE FOR PHYSICS COURSE BASED ON VIRTUAL REALITY
Kostandyan E.S., Tsoy D.D.
International Information Technology University, Almaty
Research supervisor: Ipalakova M.T., cand. of tech. sc.
Modern information technology has a great impact on every sphere of human activity in
general and education in particular. In education along with the automation of all business
processes, the teaching and learning methods are affected by new technology. E-learning resources
like computer-based learning systems, virtual laboratories, etc. are becoming more and more
popular. And the technology of virtual reality can be applied to develop such type of learning and
teaching tools.
Physics is a science that creates basis for other natural studies. Studying physics consists of
theoretical part and practice, which is represented by laboratory works. In major cases, they are
focused on realization of experiments for certain theme. This enables students not only to conduct
experiments but also to determine experimental goals, state hypothesis, analyze results and write a
report, describing all work. However, real physical laboratories for several reasons are difficult to
install. Therefore, introduction of virtual laboratories into teaching process, especially, teaching
physics, is a successful solution of this problem [1].
In the current project the e-learning recourse for conducting physical experiments with the
help of virtual reality technology is presented. Using it students can get access to a set of laboratory
works from several sections of physics, namely Electricity and Magnetism, Geometrical Optics and
Wave Optics (three laboratory works from each section). The presented virtual laboratory allows
students to conduct physical experiments virtually without installing the real equipment. Students
install the required devices and set them up, but virtually.
The virtual laboratory was implemented using Leap Motion technology and Unity crossplatform game engine. After connecting the Leap Motion device, a user’s hand is detected by the
sensors and the application can be controlled virtually, without a keyboard or a mouse, just by
waving the hand in the air near to the Leap Motion sensors. The user can select and place tools, set
the initial parameters, etc. with his/her own hands, as if the experiment took place in the real
laboratory. The application with the laboratory work “Investigation of the interference beams from
two thin slits” is presented in Figure 1 (placing the tools and setting the initial parameters).

Figure 1 – Installing the equipment and setting it up in the virtual laboratory work
The project is done under the grant funding of the research in 2018-2020 by the Science
Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, grant
№AP05135692.
References:
Yevgeniya Daineko, Viktor Dmitriyev, Madina Ipalakova. Using Virtual Laboratories in
Teaching Natural Sciences: An Example of Physics // Computer Applications in Engineering
Education, Volume 25, Issue 1, January 2017 – P. 39-47.
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БОЛАШАҚ ФИЗИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ƏДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ
Куткельдиева Э.
Абай атындағы Қаз ҰПУ, Алматы қ.
Ғылыми жетекші: п.ғ.д., профессор А.Қ. Қозыбай
Əдістемелік дайындық болашақ мұғалімнің кəсіби даярлығының ажырамас бөлігі
болғандықтан, кəсіби қызметінде атқаратын іс-əрекеттерінің əдістемелік аспектілеріне жəне оқыту
міндеттерінің ерекшеліктеріне байланысты маңызды болып табылады. Физиканы оқытудың кез
келген сатысында, ғылыми білімдердің интеграциялануы мен əртүрлі педагогикалық жағдайларда,
оның арнайы міндеттерін, қағидаларын, мазмұнын, түрлері мен əдіс-тəсілдерін айқындау жəне
тағайындау арқылы оқытудың тиімді жолдарын талдау, анықтау жəне негізін қамтамасыз ету
əдістемелік дайындықтың басты функцияларына жатады. Білім алушылардың əдістемелік
дайындығының негізгі компоненттері: бағыттылық, сəйкестілік, біліктілік жəне дағдылардың
жиынтығы, дамыған логикалық ой-өріс пен сана-сезім, тұлғаға тəн қабілеттер мен қасиеттер, ісəрекеттерді атқару тəжірибелерінен құралады. Осы аталған компоненттерді қалыптастыру мен
дамыту болашақ мұғалімін əдістемелік дайындаудың басты мақсатын құрайды.
Қазіргі кезеңде, болашақ физика мұғалімдерінің əдістемелік даярлығын жетілдіру, осы
деңгейлер жүйесін жүзеге асыру барысында, негізінен, студенттердің оқу-танымдық іс-əрекеттерін
ұйымдастырудың əдістері мен формалары деңгейінде жүзеге асырылады. Бұл, əрине, мұғалімді
əдістемелік дайындауды тиімді ұйымдастыруға ықпал ететін объективті жəне субъективті
факторлардың көп түрлілігін, көп жақтылығын есепке алуда жеткілікті емес. Мұғалімді теориялық
жəне əдістемелік дайындау үдерістерінің интеграциялануы, оны кəсіби іс-əрекетке дайындаудың
вариативтілігін, жоғарыда аталған деңгейлердің барлығында жүзеге асыруға мүмкіндік береді [1].
Физика мұғалімінің дайындығын дамытудын əдістемелік жүйесінің негізгі мақсатының
құрамына:
- оларға өзінің ұстаздық қызметін жемісті атқаруға қажетті физикалық білімдер мен біліктер;
- физика сабақтарын жəне оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарының сан алуан түрлерін
еркін қолдануды жүзеге асыруды жəне оны əдістемелік негізде дайындауды игеруін қамтамасыз
ететін, оқу-əдістемелік білімдер мен біліктер жиыны;
- физиканы оқытудың көп функционалды арнайы кұралдары (физикалық оқу эксперименті,
физикалық есептерді шығару əдістері жəне т.б.);
- физика мұғаліміне өз пəнінің материалдық базасын құруы мен дамытуын қамтамасыз етуге
мүмкіндік беретін ұйымдастыру — əдістемелік біліктері мен дағдылар жиыны;
- мұғалімге, оқушыларды физиканы оқыту үдерісінде өз жұмысының нəтижелеріне сай
адекватты сезінуін қамтамасыз ететін оқу-танымдық жəне шығармашылық білімдер мен біліктер;
- оқытудың əдістерін, тəсілдері мен құралдарын ғылыми негізде жетілдіріп отыру жəне оқу
үдерісінде туындаған түрлі ахуалдарда оларды сауатты қолдануға мүмкіндік беретін арнайы біліктер
енгізілді [2].
Қорытындалай келе, болашақ физика мұғалімдерінің əдістемелік дайындығын жетілдіру
білім беруді дамытудың маңызды буынын құрайды.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Земцова В.И. Формирование методической готовности учителя в педагогическом вузе. (В сб
подготовка кадров в педагогическом институте). – Орск, 1993. –250 с.
2. Ивахнова М.Л., Есенова М.И., Ильясов Н.И. Совершенствование дидактической подготовки
учителя в процессе изучения спецпредметов. Методические пособие. – Алматы: КазПи им. Абая,
1989. – 102 с.
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ҮЛГЕРІМІ ТӨМЕН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ
Қалдыбаева Б.Б., Кəмелбек Қ.К.
əл-Фараби атындағы Қаз ҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: Мұсатай С.
Елбасы Н. Ə. Назарбаев «Терең білім – тəуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой –
азаттығымыздың алдаспаны» – деген сөзінен бастағымыз келеді [1].
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11
қазандағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылдарға дейінгі
Стратегиялы даму жоспарында – еліміздің жасөспірімдеріне білім беру мен тəрбиелеу ісін
жақсарту мен нығайту мəселесін баса айтқан. Жастар біздің болашағымыз ретінде олардың
білім деңгейі мен салауаттылығы, сондай-ақ олардың жеке тұлға ретінде жетілуі
қоғамымыздың əлеуметтік жəне экономикалық, техникалық жетістігіміздің негізгі шарты.[2]
Оқушылардың білімді қалыпты игеруде, психологтар мен педагогтардың зерттеулері
бойынша баланың оқуына үш фактор себепші болады деп зерттеген:
Біріншіден, балаға қоғамдық жағдай мен өмірдегі тұрмыс жағдайы себепші болады;
Екіншіден, балалардың мінез-құлқындағы жағымсыз ерекшеліктері мен психикасының
өзгеше қалыптасуынан немесе қалыпты нормадан ауытқуы жəне ақыл-ой даму деңгейінің
тежелуінен;
Үшіншіден, педагогикалық тəрбиенің дұрыс болмауынан деп зерттеген.
Мектепте оқу мен тəрбиелеу бағдарламалары бірдей болғанымен, оқушылардың білімді
игеруде барлығы бірдей емес. Оқушылардың үлгерім көрсеткіштері, оқу міндеттеріне
қатынасы, тəрбиелері, даму деңгейлері əртүрлі болып келеді.
Үлгерімі төмен балалармен жұмыс жасаудағы жұмыс жоспарымыз:
-Оқу жылында үлгерімі төмен оқушымен жүргізілетін жеке жұмыс кестесін құру;
-Оқушыға жеке папка арнау;
-Қосымша сабақтарға арналған дəптерлер бастату;
-Білім кетіктерін жоюға арналған тапсырмалар (карточка, тірек үлгілер, ребус,
сөзжұмбақтар);
-Ата-анасымен үнемі байланыста болу, бірігіп жол іздеу;
-Психолог, дəрігерлер, логопедтердің кеңесіне жүгінуге ата анасына кеңес беру.
Осындай бағытта жұмыс жасау барысында оқушының бойынан келесідей оңтайлы
өзгерістерді аңғаруға болады:
1. Пəнге деген қызығушылығы артады;
2. Өздеріне сенімді бола бастайды;
3. Белсенділік көрсетеді;
4. Жауапкершілігі артады;
5. Түсінбейқалса, батыл сұрақ қоюға талпынады.
Алған білімдерін кеңейтіп, білім, білік, дағды іскерлік қабілеттерін қалыптастыратын,
математикалық ойла ережелерді ұғынып, шығармашылық ойын дамытуға жетелей отырып
қабілетті тұлға тəрбиеленеді.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1.Білім айнасы газеті.-2017/(3)
2. http://adilet.zan.kz
3..https://bilimainasy.kz
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СТАТИСТИКАЛЫҚ МЕХАНИКАНЫҢ НЕГІЗДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ МЕТОДИКАДИДАКТИКАЛЫҚ ТƏСІЛДЕРІ
Мукиат С.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., доцент Сармасаев М.Т.
Физика-математика ғылымы саласында білім беруді дамыту деңгейі мемлекеттегі
тұтастай ғылыми-техникалық процесті айқындайды жəне сол мемлекеттің ғылыми əлемдегі
орнының көрсеткіші болып табылады. Бұл мақалада авторлар еліміздегі универсиеттерде
Физикалық білім берудің сапасын жетілдіру мəселелерін талқылайды. Осы мақсатқа орай,
физика білімінің мазмұнын жəне оқушылардың оқу танымдық ойлау жүйесінің логикалыққұрылымдық нұсқасын дидактика-методология принциптеріне сай һəм ғылыми танымның
əдістемелеріне сай құрастырудың бірден-бір қажеттілігі туындайды.
Жоғары оқу орындарында физика мамандығының кадрларын дайындап, оларға сəйкес
білім беру бағдарламасындағы физика ғылымының мағына-мазмұнын анықтаудың маңызы
өте зор. Түрлі механиканың, яғни классикалық, релятивистік, кванттық механика негіздерін
оқытумен бірдей болып келетін статистикалық механика физика ғылымының өзегі, ірге тасы
десек те болады. Осы тұрғыда статистикалық механиканың ғылыми негіздерін оқытудың
методика-дидактикалық тəсілдерін зерттеп-тағайындау жəне оны қолдануды жүзеге асыру
қажет. Бұл жұмыста сол қажеттіліктерді анықтап, зерттеп, анализдеп жеткізуге тырысамыз.
Жұмыста статистикалық механиканы оқыту əдістемелік оқу құралдары бір-бірмен
салыстырылып, талқыланды. Жұмыстың нəтижелілігін білу мақсатында студенттерге
бірнеше тақырыпта əр түрлі əдіс тəсілдерді қолдана отырып сынақ сабақтары жүргізілді.
Зерттеу нəтижелері:
- Қ. Бақтыбаевтің «Статистикалық физика жəне термодинамика» атты оқулығы,
А.Н.Матвеевтің «Молекулярная физика» атты кітабі жəне басқа да шет ел оқу құралдары мен
біз таңдаған «Статистикалық механика негіздері» атты оқу құралы бір-бірмен
салыстырылып, артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілді.
- Сабақ жоспары дəстүрлі жəне жаңа оқыту əдістертерімен (ауызша баяндау əдістері,
демонстрация мен жаттығу əдістері, ойлау жүйесін дамытатын əдістер) іріктелініп
жасақталды.
- Практика барысында (білім алушылардың пəнді меңгеру деңгейлері көрсеткіші
бойынша) ЖОО физика мамандықтарына дайындалған Статистикалық механика негіздерін
оқытудың методологиялық дидактикалық əдістемесі түсініктілік принципіне сай өткізілген
сабақтар нəтижелілігін көрсетті.
- Бұл «Статистикалық физика» оқу құралын екі тілде (қазақша, орысша) дайындадық
жəне баршаға қолжетімді ету мақсатында Turbo Site бағдарламасын қолдана отырып
электронды оқулық жасадық. Жəне Icecream Screen Recorder бағдарламасы арқылы онлайн
видео сабақтар түсірілді.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Сармаса М. Основы статистической механики. – Алматы, «Қазақ университеті»,
2006.
2. Gibbs, J. Willard. Elementary Principles in Statistical Mechanics. – Ox Bow, «Press»,
1981.
3. Бақтыбаев Қ. Статистиклық физика, термодинамика. – Алматы: Қазақ университеті,
2010.
4. Robert J., Christian B. Thermodynamics and Statistical Mechanics. – Wiley, Department
of Physics, University of Nebraska – Lincoln, USA, 2014.
5. Киттель Ч. Статистическая термодинамика. – Москва, «Наука», 1977.
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ АРНАЙЫ ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мүсіркепов Б.Т., Əкімханова Ж.Е.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к. Туреханова К.М.
Əлемдік энергетиканы дамытуда маңызды шарттардың бірі қазіргі күні өндірісте,
сондай-ақ энергияны тұтыну кезінде энергия тиімділігі концепциясы болып табылады. Бұл
жерде озық технологиялар мен инновациялар, қоғамның əрбір мүшесінің энергиялық жəне
ресурстық тиімділікке үлес қосу қажеттілігін түсінуі маңызды. Жақын болашақта энергия
тиімділігі шараларын, жаңғыртылатын энергия көздерінің көптеген түрлерін, энергияны
сақтау технологияларын, атом энергетикасын, жаңа көлік технологияларын жəне қазып
алынатын отынды барынша тиімді пайдалану технологияларын кең ауқымда ендіру қажет
етіледі [1-2]. Осыған орай, электр энергетикасы бойынша мамандар дайындауға көңіл
бөлудің бүгінгі күнге маңызы зор болмақ.
Жаңа экономикалық жəне əлеуметтік мəдени жағдайларға сəйкес Қазақстанда жоғары
білімді дамыту бойынша жүргізіліп жатқан шаралар мамандар даярлау сапасын арттыруды,
қарқынды ғылыми зерттеу қызметі мен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамытуды,
білім берумен ақпараттық технологияларды жетілдіруді, бірыңғай ақпараттық білім ортасын
қалыптастыруды көздейді. Сондықтан жоғары оқу орны инновациялық педагогикалық
технологиялардың негізінде білім берудің жолдарын айқындап, жетілдіріп отыру қажет [3-4].
Жалпы, «Электрэнергетикасындағы менеджмент жəне маркетинг» пəнінің негізі саланың нарықтық қатынас шарттарында негізгі басқару мəселелерімен таныстыру, сонымен
қатар менеджмент жəне маркетинг элементтері мен принциптерін пайдалану бойынша
тəжірибелі дағдыларды игеру болып табылады.
Пəн бойынша жасақталынатын қысқаша конспект дəріс – білім алушыны тақырып
бойынша негізгі ақпараттармен қамтамасыз ете отырып, қосымша ақпараттарға нұсқап, өзінөзі бағалауына мүмкіндік береді.
Қысқаша конспектілердің бағалық – нəтижелік бөлігі əр тақырыптың соңында берілетін
тапсырмалар жиынтығы арқылы жүзеге асады. Мұндай қысқа əрі нақты конспектілер
арқылы оқу үрдісінде студенттердің өзіндік жəне шығармашылық белсенділігін дамытуға
болады.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Туреханова К.М., Əкімханова Ж.Е., Нуржанова М.C. Техникалық мамандықтарды
даярлаудағы электронды оқулықтарды пайдалану маңыздылығы.ҚазҰТЗУ Хабаршысы, №4
(122), 2017 – Алматы. 101б.
2. А. Б. Рахимбаев. Маркетинг теориясы жəне практикасы, Оқу құралы. Алматы, 2009
3. Туреханова К.М., Əкімханова Ж.Е., Нуржанова М.C. (2017) Автоматтандырылған
жобалау жүйесі» пəні бойынша электрондық оқулық жасақтау. Қазіргі заманғы
жаратылыстану-ғылыми білім беру: мəселелері жəне даму болашағы. – Арқалық. 238б.
4. Туреханова К.М., Əкімханова Ж.Е., Нуржанова М.C. Плазма физикасын оқытудағы
сандық технологиялар. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, №4 (122), 2017 – Алматы. 565б
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О ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА
Наурызбаева Г.К.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научные руководители: Габдуллина Г. Л., к.ф.-м.н., Мажитова Л.Х., д.п.н., проф.
Решающее значение для успешного выполнения инженерами своих профессиональных
функций приобретает наличный уровень технических компетенций специалиста. В этой
связи современный образовательный процесс должен обеспечить формирование у молодого
поколения таких компетенций, которые ему потребуются в информационнопроизводственном пространстве. Поэтому создание в образовательном процессе условий,
при которых у студентов могут сформироваться технические компетенции, является одной
из приоритетных задач высшего образования.
На основании проведенного анализа можно сформулировать следующий вывод:
технические компетенции - это есть комплекс знаний, умений и навыков и личностных
качеств, определяющих эффективность инженерного труда, основанный на применении
научных и технических знаний, и направленный на разработку, исследование и
совершенствование
инженерно-технических
объектов
(технических
систем
и
технологических процессов) [1-2].
На наш взгляд, технические компетенции позволяют осуществить целеполагание и
организацию коллективной производственно-технической деятельности по их созданию и
обслуживанию с целью удовлетворения общественных технических потребностей
(отражение правильного отношения к технике и правильного обращения с техникой,
оборудованием, инструментами и материалами; соблюдение техники безопасности;
поддержание порядка на рабочем месте; проявление аккуратности в работе с техникой,
оборудованиями, инструментами и материалами; бережливое отношением к ресурсам;
создание удобных и безопасных условий для проведения работ, и т.д.).
На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы нами
было определено понятие «технические компетенции», а предварительное
анкетирование студентов показало, что технические компетенции студентов можно и
нужно формировать на младших курсах университета в процессе изучения
естественнонаучных дисциплин (в нашем случае на примере дисциплины физика). В
этой связи мы полагаем разработать технологию формирования технических
компетенций в условиях профессионально направленного обучения.
Таким образом, нам нужно разработать модель деятельности будущего бакалавра,
что даст возможность определить цели обучения на языке профессиональных задач на
производстве. Цели обучения смогут определить содержание и организационно методическое обеспечение учебного процесса по формированию технических
компетенций, а критериально-уровневая структура технических компетенций диагностировать их развитие.
Использованная литература:
1. Мажитова Л.Х., Наурызбаева Г.К. Информационно-деятельностное обучение как
основа организации самостоятельной работы студентов // Вестник АУЭС. - Алматы, 2014. №3, С.14-22.
2. Martin L. Developing entrepreneurial competencies-an action-based approach and
classification in education. Licentiate Thesis, ISSN: 1654-9732. Report number L2013:070. ©
Martin Lackéus, 2013.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА
ПРИМЕРЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Наурызбаева Г.К.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научные руководители: Габдуллина Г. Л., к.ф.-м.н., Мажитова Л.Х., д.п.н., проф.
Ориентацию всех компонентов учебного процесса на приобретение бакалавра
компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, чтобы
наилучшим образом выполнять свою работу, понимаем как компетентностный подход к
учебному процессу. В свою очередь, компетенция - перечень стандартов, включающий в
себя совокупности взаимосвязанных индивидуальных качеств личности, определяющих
эффективность решения задач, которые возникают в процессе продуктивной
профессиональной деятельности. Так же, анализ литературных источников показывает, что
технические компетенции - это готовность и способность целесообразно действовать в
соответствии с требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать
задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности. Иными
словами, это связанные с предметом навыки - соответствующие методы и технические
приемы, присущие различным предметным областям.
В этой связи нами разрабатывается технология эффективного формирования
технических компетенций (ТК) студентов на младших курсах втуза на основе
профессионально-направленного обучения как ориентация всех компонентов обучения на
приобретение будущим специалистом компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности (рисунок 1).
Модель деятельности
бакалавра

Модель ТК
Цели обучения
Содержание профессионально
направленного обучения
Деятельность учения

Деятельность преподавания
Силлабус

Результат обучения
Рис. 1. Модель профессионально-направленного обучения
Предлагаемая нами технология формирования ТК основана на использовании
профессионально-ориентированного обучения с ориентацией его на объект будущей
профессиональной деятельности специалиста. Такая технология способствует
созданию педагогических условий по сближению учебно -познавательной
деятельности студентов с их будущей профессиональной как основы формирования
ТК.
Использованная литература:
1. К.У. Кунакова. К вопросу определения терминов «компетенция и компетентность»
// «Открытая школа» №5, 2006.
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РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ФОРМИРОВАНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Наурызбаева Г.К.
КазНУ им. аль-Фараби
Научные руководители: Габдуллина Г. Л., к.ф.-м.н., Карсыбаев М.Ш., к.ф.-м.н., проф.
На сегодняшний день одной из важных тенденций в применении информационных
технологий в обучении является создание виртуальных работ, которые являются
неотъемлемой частью любой технической дисциплины, в частности, физики. На основе
информационных технологий может быть организовано управление компетенциями
(Крехова Е.В., Берестневой О.Г., Аскерова Э.М., Бараношникова А.Ю., Вяловой Е.П.,
Маруева С.А., Чернова A.B. и др.) [1].
В связи с этим, нами была подготовлена авторская виртуальная лабораторная работа по
разделу физики «Механика» для студентов вуза на тему: «Определение момента инерции
маятника Максвелла», которая соответствует типовой программе по физике, утвержденной
МОН РК (объем данной компьютерной лабораторной работы на CD – 10,1 МБ).
В этой виртуальной лабораторной работе представлены: название, цель и основная
задача, краткая теория определения момента инерции маятника Максвелла, методика
эксперимента и схемы установок,
порядок выполнения работы на персональном
компьютере, таблица для внесения результатов проведенных измерений, тесты допуска (10
заданий) к работе и тесты для защиты работы с четырьмя ответами на каждый тест, которые
могут быть использованы либо для их защиты, либо для проверки знаний студентов по
данной теме. В работе имеется также возможность получения конечных результатов после
введения пароля преподавателем, что очень удобно при проведении фронтальных
лабораторных работ или в случае дистанционного обучения.

Получить специальные знания в области техники и технологии можно только на основе
естественнонаучного образования. При этом необходимо пересмотреть некоторые формы,
методы и средства развития и саморазвития технических компетенций студентов.
Приобретение необходимых компетенций (их разнообразия) невозможно в процессе
простого усвоения знаний студентами, если этот процесс не сопровождается саморазвитием
их профессиональной деятельности с использованием современных электронных средств
обучения.
Использованная литература:
1. Борисова Л. А. Развитие технических компетенций студентов на основе
информационных технологий обучения. Диссертация на соискание учёной степени
кандидата педагогических наук. Казань, 2006, 182с.
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ФИЗИКА ПƏНІН ОҚЫТУДА ДЕМОНСТРАЦИЯ ƏДІСІН ҚОЛДАНУ
Оңайбаева Ж.С., Көшербаева Г.Б., Каржауова А.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: Кенжебекова А.И.
Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі əрбір оқушыда сапалы жəне терең
біліммен іскерліктің болуын, олардың шығармашылықпен жұмыс істеуін, ойлауға қабілетті
болуын талап етеді.
Физика пəні күрделі пəн екеніне ешкімнің де дауы жоқ. Оны жаттап алу мүмкін емес,
түсіну қажет! Егер ол пəн оқушыны қызықтырмаса, не істеу қажет? Міне осындай əр түрлі
ойлардан кейін бала жүрегіне жол тауып, білімге жетелеу үшін мұғалім оқушыларды
қызықтыратындай əр түрлі əдіс - тəсілдерді қолдануы тиіс.
Демонстрация – бұл мұғалімнің физикалық құбылыстарды жəне олардың арасындағы
байланыстарды көрсетуі. Демонстрация əдісі арқылы заттар мен құбылыстар тəжірибе жасау
арқылы немесе техникалық құралдардан, кино - фильмдерден, диафильмдерден көрсетіледі.
Демонстрациялық əдіс сабақ үстінде көрсетіледі, сондықтан ол сабақтың бір бөлігі
болып есептелінеді жəне оқытудың басқа тəсілдерімен бірігіп қолданылады. Олай болса,
демонстарциялық арқылы түсіндірмейінше физика сабақтарын сапалы өткізуге болмайды.
Демонстрациялық əдістің əдістемелік құндылығы мұғалімнен мынадай шарттарды
орындауды талап етеді:
1)
демонстрациялық əдістің айқын мақсаты болуы тиіс;
2)
сабақта көрсетілетін физикалық тəжірибе көп уақыт алмауы керек жəне барлық
приборларды бірден көрсетудің қажеті жоқ;
3)
тəжірибенің сəтті, айқын шығуы керек;
4)
демонстарциялық əдістің эврикалық түрде болғаны жөн, мұндай жағдайда
тəжірибенің негізінде оқушылар өздері «жаңалық» ашады немесе тиісті қорытындыға келеді;
5)
тəжірибені көрсеткенде демонстрациялық үстелде тек керекті құралдар ғана
қойылуы тиіс;
6)
сабаққа қатысты сурет пен схемаларды дер кезінде тақтаға сызу қажет;
Демонстрация
əдісін
қолдану арқылы физика
пəнін оқытудың пайдасы

Түрлі əдістерді
пайдалану
арқылы
сабақтың нақты
мəнін
терең
ашуға
көмектеседі

Оқушылардың
барлығын
сабаққа
қатыстыруға
мүмкіндік
туады

Əр
оқушының
білім
деңгейін
анықтауға
мүмкіндік
береді

Оқушылард
ы ізденіске
баулып, қз
бетінше
жұмыс
істеуге
үйретеді

Оқушылард
ың
барлығын
бағалауға
мүмкіндік
аламыз

Пайдаланылған əдебиеттер
1. ПОƏК «Физиканы оқыту теориясы» пəнінің оқу-əдістемелік материалдары. Семей,
2013
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ТЕРЕҢДЕТІЛГЕН МЕКТЕП ПЕН ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКА ПƏНІН
ОҚЫТУДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
Оңайбаева Ж. С., Көшербаева Г.Б., Каржауова А.М.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшісі: Кенжебекова А.И.
Еліміздің білім беру жүйесін сапалы деңгейге көтеру,бəсекелестікке қабілетті тұлға
дайындау алдыңғы кезектегі мəселелер қатарында тұр. Ал бүгінгі бəсекенің ұстанымдарына
икемді түлектердің тұлға болып қалыптасуы мектептен бастау алады.
Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі əрбір оқушыда сапалы жəне терең
біліммен іскерліктің болуын, олардың шығармашылықпен жұмыс істеуін, ойлауға қабілетті
болуын талап етеді.
Физика пəні күрделі пəн екеніне ешкімнің де дауы жоқ. Оны жаттап алу мүмкін емес,
түсіну қажет! Егер ол пəн оқушыны қызықтырмаса, не істеу қажет? Міне осындай əр түрлі
ойлардан кейін бала жүрегіне жол тауып, білімге жетелеу үшін мұғалім оқушыларды
қызықтыратындай əр түрлі əдіс- тəсілдерді қолдануы тиіс.
Біз 1 курстан бері О.Жəутіков атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды
балаларға арналған физика - математика мектебіне педагогикалық тəжірбиеден өту
барысында өзіміздің білім алған орта мектеппен салыстыра отырып, сол мектептердегі
физиканы оқытудың əдіс - тəсілдерінің арасындағы үлкен айырмашылықты байқадық.
Мұғалім бір күні тест тапсырмаларымен жұмыс жасаса, келесі күні оқушылардың өз бетімен
жұмыс жасап физика пəніне деген қызығушылығын оятады. Біздің тағы бір куə болған нəрсе
ол қазақта «Мың рет естігеннен бір рет көрген артық»-дейді, осы мақалға сəйкес əр
тақырыпқа сəйкес эксперименттік түрде көрсете алады. Ал қарапайым мектепте бұндай
нəрсені жоқ деуге келмейді, мектептегі бар құралдардың жеткілікті дəрежеде қолданылмауы.
Қарап тұрсаңыз қазір оқушылар мұғалімдерге қарағанда жаңа технологияларды жақсы
игерген, басым бөлігі сауатты. Сондықтан да мұғалім оқушыларға жаңаша білім беру үшін
əрдайым ізденісте жəне білімді болуы керек. Тағы да бір айта кететін нəрсе ол орта мектепте
формулалар жай ғана түсіндірілетін болса, ал бұл мектепте əр формуланың қорытылуы мен
мағынасы толық түсіндіріледі. Бұл арқылы физиканың адамның өміріне қажет екенін
түсіндіруге мүмкіншілік болады.
Осындай үлкен айырмашылыққа байланысты орта мектеп оқушыларының физика
пəніне қызығушылығы болмайтындығы байқалады. Əр оқушы əр түрлі,ойлау қабілеті де əр
түрлі болып келеді. Олармен ашық сөйлесіп, пікір алмасып, білімді жеңіл жеткізуге тырысу
керек. Бізде болашақ педагог ретінде «демократты мұғалім-дос,ол əрқашан құнды» деген
шартты ұстанған жөн деп ойлаймыз.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Жүсіпқалиева Ғ.Қ., Джумашева А.А.,
оқытудың теориясы мен əдістемесі, Орал, 2012

Құбаева Б.С., Мектепте физика курсын
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ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІН ФИЗИКАНЫ ТƏЖІРИБЕГЕ
БАҒДАРЛАП ОҚЫТУ
Сыздықова Р.Н.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы
Ғылыми жетекшілер: ф.-м.ғ.к., проф. Қоданова С.К., п.ғ.д., проф., Мажитова Л.Х.
Еліміздің заманауи талаптарға сəйкес тиімді өзгерістерді талап ететін оқыту үдерісінде,
əсіресе қазақ бөлімінде қолданылатын оқу материалдарында практикадағы жағдайлар сирек
талданып, жеткіліксіз талқыланады. Тақырыпты жəне пəн бойынша білім терең меңгерілуі
үшін студенттердің оқытылатын материалға деген қызығушылығын жəне олардың танымдық
белсенділігін қалыптастырудың бір жолы - студенттерді оқытудың тəжірибеге
бағдарланған тəсілін енгізу [1]. Осыған байланысты физиканы тəжірибеге бағдарлап
оқытудың (ТБО) төмендегі мақсаттары мен оны жүзеге асырудың педагогикалық шарттары
анықталды:
- студентерде заманауи деңгейге сəйкес келетін əлемнің физикалық бейнесін
қалыптастыру;
- техника салаларындағы заманауи өндірістегі кəсіптік қызметке дайындық деңгейі
жоғары болашақ маманның тұлғасын қалыптастыру;
- маманның кəсіби қызметінің үлгісіне сəйкес оқыту мазмұнын таңдау;
- ТБО үдерісін ұйымдастырушылық-əдістемелік қамтамасыз етуді анықтау.
Зерттеу нысаны ретінде Алматы энергетика жəне байланыс университетінің «5В070200Автоматтандыру жəне басқару» мамандығының студентер тобы алынды, бұл мамандықта
физика пəні бірінші курста өтіледі. Анықталған мақсаттар мен педагогикалық шарттар
негізінде дəрістер тақырыптарына [2] сəйкес студенттер өздері қысқаша презентациялар
дайындайды (келтірілген суретегідей).

Сурет 1. 1 курс студенттің жасаған презентациясынан үзінді
Нəтижесінде ТБО мақсаттары мен оны жүзеге асырудың педагогикалық шарттары
анықталды. Өндірістердегі практикалық жағдайларға бағытталған тапсырмаларды орындау
нəтижесінде студенттер физикалық құбылыстар мен заңдарды талдауды, жалпыланған
логикалық тұжырымдар жасауды игереді.
Пайдаланған əдебиеттер
1. Ябурова Е.А. Практико-ориентированное обучение физике / Образовательноинновационные технологии: теория и практика: – Воронеж: ВГПУ, 2014. С.209-220.
2. Мажитова Л.Х., Сыздыкова Р.Н. Презентации в обучении физике в техническом
университете. -Вестник АУЭС. – Алматы: НАО «АУЭС», 2018. - №2 (41).- С.71-81.
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РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Сейтнұр А.М., Болатов Ж.Ж.
Научный руководитель: Е.А. Дайнеко, М.Т. Ипалакова
Мир технологии постоянно меняется и постоянно растет. Одной из новейших
технологий разработки является дополненная реальность (AR), позволяющая программным
образом визуально совместить два изначально независимых пространства: мир реальных
объектов вокруг нас и виртуальный мир, воссозданный на компьютере.
В отличие от существующих средств проведения тестовых задач и демонстраций, при
разработке данного комплекса ставилась задача за счет использования увлекательных
визуальных средств, такие как стереоскопические 3D-модели и средств дополненной
реальности, значительной степени повысить вовлеченность учащихся в процессе обучения.
Обязательным условием также являлась необходимость разработки технологических
решений и учебно-методических наборов, обеспечивающих максимальный педагогический
эффект.
Для достижения поставленных целей необходимо было сформировать тестовые
задачи и разработать инструментальное мобильное приложение для реализации технологий
трехмерной графики и дополненной реальности.
Было разработано мобильное приложение, позволяющее проводить проверку знаний в
форме тестовых задач с 3D визуализацией с использованием технологии дополненной
реальности.
Назначением данного мобильного приложения является проведение виртуальных
тестовых задач по курсу физики, котрый может быть использован для достижения
следующих целей:
 Демострация процессов, явлений, законов и пр..
 Возможность проверить свои знания.
 Преимуществами приложения являются:
 Повышенная занимательность и увлекательность для обучающихся;
 Наглядность проводимых тестов;
В качестве платформы разработки была выбрана межплатформенная среда Unity 3D.
Основной функционал был написан на C#. Графические модели создавались при помощи
Substance Painter. В качестве библиотеки для реализации функций дополненной реальности
была выбрана библиотека Vuforia.
Таким образом, разработка и применение электронных тестовых задач в настоящее
время является одним из трендов в области высшего образования. Применение дополненной
реальности представляет собой один из успешных примеров внедрения информационных
технологий в обучающий процесс. Кроме того, использование дополненной реальности дает
возможность достичь необходимой реалистичности проводимой задачи.
Работа выполнена при финансовой поддержке КН МОН РК по программе грантового
финансирования научных исследований на 2018-2020 гг., грант №AP05135692.
Использованная литература:
[1] Wu H. K. et al. Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education
//Computers & Education. – 2013. – Т. 62. – С. 41-49.
[2] Kamarainen A. M. et al. EcoMOBILE: Integrating augmented reality and probeware with
environmental education field trips //Computers & Education. – 2013. – Т. 68. – С. 545-556.
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ЖАППАЙ АШЫҚ ОНЛАЙН КУРС ДƏРІСТЕРІН ƏЗІРЛЕУ ЖƏНЕ АПРОБАЦИЯЛАУ
Хасенова А, Шынықұлова Г.Н.
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ,Алматы
Ғылыми жетекші: PhD, аға оқытушы Ашықбаева А.Б.
Жаппай ашық онлайн курс (ЖАОК немесе MOOК) - жаһандық білім беру саласындағы
білім алудың ең танымал жəне перспективті үрдістерінің бірі. ЖАОК кез-келген пəнді,
өзіңізге ыңғайлы уақытта жəне сіз үшін қолайлы қарқында зерттеуге көмектеседі. Ол
емтихандарға дайындалуға, қайта даярлау курсынан өтуге, біліктілігін арттыруға немесе жай
ғана қызығушылықты қанағаттандыруға, жалпы жаңаша білім алуға мүмкіндік береді.
Оқушыларға, студенттерге, ұстаздарға, мамандарға жəне барлық, өз бетінше білім алумен
шұғылданатындарға өте тиімді. Осылайша, сіз қайда болсаңыз да, жəне сіздің əлеуметтік
мəртебеңіз қандай болса да, дүниежүзілік торға қолжетімділік бар болса, көптеген əйгілі
университеттердегі оқытушылардың дəрістеріне тыңдаушы болып, əрі сол дəріс бойынша
емтиханнан өтіп, сертификат ала аласыз.
ЖАОК қазақ тілінде аз, сондықтан осы сала əлі де қолға алатын саланың бірі болып
табылады. ЖАО курстарын əртүрлі бағдарламаларда өңдеуге болады, əртүрлі форматта
жасауға болады. Курс: чат арқылы бетпе-бет сөйлесу, аудиториядағы дəріс түсірілімі,
экрандағы түсірілім, əртүрлі анимациялар, видеофильм, видеопрезентация, оқуға
байланысты тапсырмалар мен сұрақтар, курстың статистикасы, талаптар мен шағымдар
статистикасын жəне кері байланысты қамтуы шарт.
ЖАОК, жалпы физика курсының атомдық физика бөлімі бойынша студенттерге
арналған дəрістері «Bandicam», «Camtasia studio» программаларында жасалынуда.

Курстың апробациясы толық аяқталғаннан кейін жүргізіледі.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Open edх жүйесінің негізінде жеке ЖАОК
платформасына арналған сайт:http://open.kaznu.kz
2.Open EDX платфoрмасы жаппай ашық oнлайн курстарын oқу мoдульдeрін
oрналастыру үшін арналған сайты:https://open.edx.org/
3.Зайчeнкo Т.П. Oснoвы дистанциoннoгo oбучeния: тeoрeтикo-практичeский базис:
учeбнoe пoсoбиe. – Спб.: Изд-вo РГПУ им. А.И. Гeрцeна, 2004. – 167с.
4.Инновациялық білім беру. сайты: https://asu.edu.kz/education/innovative-educationkz/1332/
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПО
МОДЕЛИРОВАНИЮ СВОЙСТВ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ ИТС
Юсупова Г., Слямова Э.С.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы
Научный руководитель: PhD Исанова М.К., к. ф.-м. н., проф. Коданова С.К.
В настоящее время особо актуальным является исследования в области инерционного
термоядерного синтеза (ИТС). ИТС на пучках тяжелых ионов представляется одним из
реальных путей для создания полномасштабной энергетической установки. Одной из
проблем использования плотной плазмы ИТС является трудность ее экспериментального
исследования. Поэтому, чтобы знать свойства плотной плазмы в разных условиях, наиболее
привлекательным является компьютерный эксперимент.
Основное энерговыделение пучка тяжелых ионов в разных типах термоядерных
мишеней будет проходить в плотной, высокотемпературной плазме, образованной этим же
энерговыделением. Таким образом, пробеги тяжелых многозарядных ионов в мишени, и
ионизационные потери будут обусловлены тормозной способностью плотной
высокотемпературной плазмы [1-2]. Следовательно, знание величин пробегов и профилей
энерговыделения тяжелых, заряженных частиц в плазме позволят более точно рассчитать
конструкцию термоядерной мишени. Разработанный программный модуль по торможению
тяжелых ионов в полной и частично ионизованной плазме инерционного термоядерного
синтеза (ИТС) реализован на основе объектно-ориентированного языка С#, для графического
отображения результатов использован набор компонентов ZedGraph (рис.1). C# типобезопасный объектно-ориентированный язык, предназначенный для разработки
разнообразных безопасных и мощных приложений, выполняемых в среде .NET Framework.
Visual C# предоставляет развитый редактор кода, конструкторы с удобным
пользовательским интерфейсом, встроенный отладчик и множество других средств,
упрощающих разработку приложений на базе языка C# [3-4]. Программный модуль сочетает
в себе пользовательский интерфейс пакета с мощными алгоритмами и численными методами
высокого уровня. Разработанная программа является удобным и надежным средством и
имеет важное научное значение для исследования свойств плотной плазмы ИТС.
Программный комплекс позволяет сохранять все данные расчетов в виде файла данных,
которые можно использовать при дальнейшем анализе и расчетах.
Использованная литература:
1. Gabdullin M.T., Kodanova S.K., Ramazanov T.S., Issanova M.K., Ismagambetova T.N.
2016 Nukleonika 61, 2, 125
2. Issanova M K, Kodanova S K, Ramazanov T S, Bastykova N Kh, Moldabekov Zh A and
Meister C-V 2016 Laser and Particle Beams 34, 457-466
3. Рихтер Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework
4.5 на языке C#. 4-е изд., изд. Питер, 2015. – 896 с.
4. Нагел К., Ивьен Б., Глинн Дж., Уотсон К., Скиннер М. C# 4.0 и платформа .NET 4
для профессионалов, изд. Вильямс, 2011. – 1440 с.
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теплоотдачи круглого цилиндра (КазНУ им. аль-Фараби)
155 стр. Щанова Б.Б. ЖЭО отын жағу үдерісін жетілдіру (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
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суперконденсатора (КазНУ имени аль-Фараби)
174 стр. Жумадилов Б.Е., Медянова Б.С. Исследование углеродных наноструктур
полученных методом кислородно-ацетиленовой горелки (КазНУ им. аль-Фараби)
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углеродных нановолокон на основе полиакрилонитрила методом электроспиннинга
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178 стр. Отставнов М.А., Цай К.В., Рофман О.В Влияние температуры на фазовый состав и
механические свойства аустенитной стали 12Х18Н10Т, необлученной и облученной
нейтронами в реакторе ВВР-К (КазНУ имени аль-Фараби)
179 стр. Мурадова С.Р. Изучение дозовых характеристик электронной литографии
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181 стр. А.И.Федосимова, Б.А. Байтимбетова, Е.А. Грушевская, Е.А.Дмитриева, И.А.Лебедев,
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нанокомпозициялық электрлік қаптаманың Cr-SiO2-С
қалыптасуы жəне микроқаттылығының ерекшеліктері ( əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
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192 стр. Қыдырмолла М.К., Тлеубаева И.С. Нанокеуекті кремнийден жасалған жарық диоды
(əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
193 стр. Сартаева Б.А., Тлеубаева И.С. Кеуек кремний наноқұрылымының қалыптасуы жəне
оның оптоэлектрондық сипаттамалары (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
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терморадиациялық түрленуі (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
195 стр. Ажгиреева С.З, Келес Ж., Мунайтпас Н. Биомедициналық мақсаттарда
қолданылатын кеуекті кремний нанобөлшектерінің фотолюминесценциясы (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
196 стр. Азамат Р.М., Жуматова Ш.А. Наноструктурные сенсоры на основе пористого
кремния (КазНУ им. аль-Фараби)
197 стр. Даутхан К., Өксікбай Н. Особенности оптических свойств тонких композитных
пленок TiO2<Ag> (КазНУ им. аль-Фараби)
198 стр. Досеке У., Кенес Н.С. Оптические свойства пленочных композитов TiO2<Ag> и СTiO2<Ag> (КазНУ им. аль-Фараби)
199 стр. Копенбаева Д.Е., Кожанова Ж.Н. Химиялық жеміру əдісімен кремнийдің
нанотекстурленген қабатын алу (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
200 стр. Ермұхамед Д. Кремниевые нанонити в качестве фотокатализатора для генерации
водорода (КазНУ им. аль-Фараби)
201 стр. Базарбек А.Б., Инербаев Т.М., Сагатов Н.Е., Литасов К.Д. Влияние магнетизма на
уравнение состояния фосфида железа (Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева, Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева
Новосибирск, Россия)
202 стр. А. Асқарұлы, А.Дүйсенов. Металлдандырылған полимерлі қабыршақтардың
механикалық қасиеттеріне радиациялық сəулелендіру əсері (əл-Фараби атындағы
ҚазҰУ)
203 стр. Соуса М., Байшоланова К., Яр-Мухамедов Е. Физические основы компьютерного
дизайна композиционных покрытий с заданными свойствами (Университет Порто,
Португалия, Порто, КазНУ им. аль-Фараби)
204 стр. Мырзабекова М.М. Создание суперконденсаторов повышенной надежности на
основе отечественных нанокомпозитов из графена и диоксида марганца (КазНУ им.
аль-Фараби)
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и оптические свойства GE2SB2TE5 пленок, модифицированных серебром (КазНУ им.
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вертикально-осевого составного вэу (КазНУ им. аль-Фараби)
225 стр. Каласов Н.Б. Применение альтернативных источников энергии в работе
газотурбинных установок (КазНУ им. аль-Фараби)
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230 стр. Қызырбек М.А. Жел қуатын тиімді пайдалануға негізделген жел қондырғысы (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
231 стр. Нұрланбекұлы Е. Импульстік магнит өрісін алуға арналған жүйені есептеу жəне
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235 стр. Сағдолданов А.А. NASA-0021 симметриялы каналдың жылуалмасуын тəжірибе
жүзінде зерттеу (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
236 стр. Садуахас Ж.Б. Оңтүстік қазақстан облысындағы 35 кв электр торабының дамуы (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
237 стр. Таукенов Н.С., Елубаева Б.Т. Жел энергиясын пайдалану коэффициенті жоғары
желэнергетикалық қондырғысы (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
238 стр. Түсіпбек М. Құрылыс ғимараттарына энергия үнемдеуші жылу оқшаулағыш
материалдарын талдау (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
239 стр. Толеугазинов О. Т., Каймульдинова Э.С. Разработка и использование модели
двигателя Стирлинга (КазНУ им. аль-Фараби)
240 стр. Толқын А., Жел энергиясын қуат жүйесінде қолдану тиімділігін арттыру (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
241 стр. Тоқан А.Е. «Ақылды үй» жобасы жəне оны оңтүстік өңірлерге енгізудің
ерекшеліктері (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
242 стр. Шонғалова А. Қ., Əділхан Т. Ш. Исследование характеристик пленок селенида
сурьмы, полученных селенизацией металлического прекурсора, (Сəтбаев
Университеті)
Радиофизика и электроника. Астрономия
243 стр. Агишев А.Т., Алимбетова Д.А. Информационная энтропия основного хребта нити
интегральной формы скорость-температура в облаке ориона (КазНУ им. аль-Фараби)
244 стр. Ақниязова А.Ж., Жəңгірбай Д.М., Усипов Н.М. Галактикалардың корреляциялық
өлшемділіктерін анықтау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
245 стр. Ахметбеков Р.Д., Гинаятов Т.М., Досымбек Д.Д. Пространственно-временное
кодирования в мобильных сетях связи (КазНУ им. аль-Фараби)
246 стр. Алтынбек Б.П. Оптическая оптимизация тонкопленочных фотопреобразователей
(КазНУ им. аль-Фараби)
247 стр. Аманбеков Д.Қ., Жамбыл А.Н., Əлмен Д.Б. Плис негізінде ақпаратты шифрлау
алгоритмі (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
248 стр. Амантаева А., Пердебаева М. Қысқа периодты айнымалы sdss0804 жұлдызын
зерттеуге допплерлік томография əдісін қолдану (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
249 стр. Ashimov Ye. Electromagnetic pulse transformation by using radio waves (Academy of
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251 стр. Бейсенбекова Ж.Б. Əлемнің кең ауқымды құрылымының пайда болуы (əл-Фараби
атындағы ҚазҰУ)
252 стр. Демесинова А.М., Манапбаева А.Б., Куратова А.К., Базарова Г.А. Исследование
эволюции двойных систем промежуточных масс (КазНУ им. аль-Фараби)
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254 стр. Жексебай Д.М., Сарманбетов С.А., Агишев А.Т. Биометрическая система на основе
нейронных сетей для учета рабочего времени (КазНУ им. аль-Фараби)
255 стр. Ибраимова А.Т. Ограниченная задача трех тел с переменными массами при наличии
реактивных сил (КазНУ им. аль-Фараби)
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Фесенкова)
258 стр. Искаков Б.А., Таутаев Е.М., Тастанова К., Хабаргельдина М.Б. Описания
экспериментальной установки для мониторинга землетрясения в тянь-шаньской
высокогорной научной станции (КазНУ им. аль-Фараби)
259 стр. Кайраткызы Д., Дауылбай Н. Ү. Айналмалы əлемге арналған ДЖИНС теңдеуін
жалпылау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
260 стр. Қайратқызы Д., Əбдіханиева Ə. Р. Əлемнің əртүрлі кезеңдеріндегі тығыздығының
эволюциясын бағалау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
261 стр. Кайраткызы Д., Жалмағамбет А. Р. Əлемнің айналу мəселесінің қазіргі жағдайы (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
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им. аль-Фараби)
264 стр. Кумаргазина М.Б., Кенжеғараева А.Д. Применение нелинейных методов анализа
сложных сигналов для исследования космической погоды (КазНУ им. аль-Фараби)
265 стр. Қаламбай М.Т., Өтебай А.Б., Орашева И.С. Асамассивті қара құрдымы бар орталық
жұлдыздық кластерлердің жұлдыздық динамикасы (Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
В. Г. Фесенков атындағы Астрофизикалық Институт)
266 стр. Қаламбай М.Т., Шукиргалиев Б.Т., Ералиева С.Б., Теберикова К.Ж. Галактикалар
дискілеріндегі жұлдызды шоғырлардың толысу құйрықтарындағы жұлдыздарды
анықтау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
267 стр. Құттыбай Н.Б., Шаймерденова М.Е., Нұрғалиев М.К., Тукымбеков Д. Разработка
электронного блока управления для систем слежения за солнцем (КазНУ им. альФараби)
268 стр. Құттыбай Н.Б. Система беспроводного мониторинга двухосного солнечного трекера
(КазНУ им. аль-Фараби)
269 стр. Лозбин А.Ю., Инчин А.С. Среднегодовое число дней с грозой для территории
казахстана по данным инструментальных наблюдений (КазНУ им. аль-Фараби,
Институт ионосферы, Институт космической техники и технологии)
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(əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
271 стр. Мейрамбекұлы Н., Орынбасар С.О. Многодиапазонная антенна на основе
анизотропного фрактала для малых космических аппаратов (КазНУ им. аль-Фараби)
272 стр. Момынов С.Б., Бекмухамедов И.Б., Курмангалиев Д.М., Жаманбай Қ.Е. Движение
тела в нецентральном поле тяготения (КазНУ им.аль-Фараби, КазНИТУ им.
К.И.Сатпаева)
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273 стр. Момынов С.Б., Мұқамеджан А.М., Жұмашова А.Б. Движение тела в
фотогравитационном поле» (КазНУ им.аль-Фараби, КазНИТУ им. К.И.Сатпаева)
274 стр. Момынов С.Б., Бекмухамедов И.Б., Астемесова К.С. Численные расчеты движения
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275 стр. Нодяров А.С., Хохлов А.А. Спектральные изменение звезды IRAS 07080+0605
(КазНУ им. аль-Фараби)
276 стр. Нұрғалиев М.К., Бектұрған Ү.Қ., Құттыбай Н.Б., Тукымбеков Д.Х. Разработка
беспроводной сенсорной сети на основе технологии lora wan с поддержкой IoT
(КазНУ им. аль-Фараби)
277 стр. Өтебай А.Б., Қаламбай М.Т., Шукиргалиев Б.Т., Наурызбаева А.Ж. Оқшауланған
жұлдыздық
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(Фесенков
атындағы
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ҚазҰУ,
Хайдельберг
Университетінің Астрономия орталығы)
278 стр. Рева И.В. Фотометрические и спектральные исследования объекта EG And (КазНУ
им. аль-Фараби)
279 стр. Сағынбеков Б.М. Разработка и создание термостата (КазНУ им. аль-Фараби)
280 стр. Сапарəлі Ə.Қ. Əр
түрлі гравитациялық өрістердегі екі аспан денесінің
траекториясын модельдеу (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
281 стр. Сарманбетов С.А., Жексебай Д.М., Хохлов А.А. Классификация спектров
нормальных звезд главной последовательности нейронной сетью глубокого
обучения (КазНУ им. аль-Фараби)
282 стр. Sarmanbetov S., Alimbetova D.A., Maulenbay Y. «People counting based on livestream
from unmanned aerial vehicles (Al-Farabi KazNU)
283 стр. Sagatbayeva A.A., Аitu B., Kanishuly I., Zhexebay D. Deep neural networks for object
detection (Al-Farabi KazNU)
284 стр. Сейдулла К.К. Экранирование свч излучения композитным материалом с добавками
наночастиц магнетита (КазНУ им. аль-Фараби)
285 стр. Секен А. Фотометрическое и поляриметрическое исследование молодых звезд типа
Ае/Be Хербига (КазНУ им. аль-Фараби)
286 стр. Сүбебекова Г.Р. Метод доплеровской томографии
для исследования
катаклизмической переменной RW Tri (КазНУ им. аль-Фараби)
287 стр. Тилеукулова А.К., Куратова А.К., Пердебаева М.Н. Фотометрические исследования
звезды С B[E] феноменом IRAS 20090+3809 (КазНУ им. аль-Фараби)
288 стр. Толегенова А.А., Исимова А.Т., Албанбай Н. TFBG спектралдық сипаттамаларының
ортаның сыну көрсеткішіне тəуелділігін эксперимент жүзінде анықтау (əл-Фараби
атындағы ҚазҰУ)
289 стр. Тлеубаева И. С. Экспериментальная методика получения наноструктурированных
кремниевых слоев (КазНУ им. аль-Фараби)
290 стр. Tukymbekov D., Azhibiyev A. Use of ZigBee cluster-tree topology for intelligent street
lighting system (Al-Farabi KazNU)
291 стр. Унбаева М.М. Тонкопленочные солнечные элементы (КазНУ им. аль-Фараби)
292 стр. Халманов Ш.Б. Методы повышения эффективности фотопреобразователей на основе
арсенида галлия (КазНУ им. аль-Фараби)
293 стр. Khaniyev B.A., Kembaeva Zh.D. Development of porous silicon based ammonia and
ethanol vapors sensor (Al-Farabi KazNU)
Стандартизация, сертификация и метрология
294 стр. Абдуали А. Əуе көлегінің ұшуға жарамдылық сертификаттарын беру қызметін
талдау (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
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295 стр. Абдулбакиева А.А. Темірбетонды тақтайлар мен едендік жабынды төсемшелер
өндірудің процесстерінің технологиясы бойынша сапа басқаруды талдау (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
296 стр. Аблаева А.У. Шұжықты қабылдау жəне бақылау ережелерін талдау (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
297 стр. Акылбаева А.К.Пересмотр международной системы единиц СИ (КазНУ им. альФараби)
298 стр. Алижан А.Ж. Развитие сертификации качества на предприятии теплоэнергетики
(КазНУ им. аль-Фараби)
299 стр. Амангельдиева А.К., Қобдабаева А.Қ. Техникалық реттеу жəне сапа (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
300 стр. Аубакирова А.А. Определение страны происхождения товара и повышение
конкурентоспособности предприятия (КазНУ им. аль-Фараби)
301 стр. Аубекерова Ж.А. Стандарты и сертификация поверочных газовых смесей для нужд
нефтегазовой отрасли Казахстана (КазНУ им. аль-Фараби)
302 стр. Ахмет Д.Н. Разработка нормативной документации интегрированной системы
менеджмента качества (КазНУ им. аль-Фараби)
303 стр. Əнуарова Ж.Ə. Процестерді өзара ұйымдастыру жəне тұтынушылық бағалау
моделін дамыту негізінде өнім сапасын басқару жүйесін жетілдіру (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
304 стр. Барменкулова Т.А. Внедрение проектного управления по стандарту СТ РК ISO
21500-2014 руководство по управлению проектами на предприятии (КазНУ им. альФараби)
305 стр. Бейсеғұл М.М. Қазандық қондырғының технологиялық бақылау жүйесін жасау (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
306 стр. Бектұрсынова С.Т. Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету (əл- Фараби атындағы
ҚазҰУ)
307 стр. Бергалиева С.А. Перспективы переработки полимерных отходов (КазНУ им. альФараби)
308 стр. Берден Р.С. Денсаулық сақтауда жəне медицинада метрологиялық қамтамасыз
етудің маңызы (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
309 стр. Бозаева А.Ғ. Development of green construction in Kazakhstan (Al-Farabi KazNU)
310 стр. Болат А.Н. Мектеп салу кезіндегі құрылыс конструкцияларының техникалық
сараптама анализы (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
311 стр. Болатқызы Л. Пластмассалы құбырларды сынау нəтижелерін статистикалық өңдеу
(əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
312 стр. Джантаева Г. «Қазақстан теміржол көлігін сертификаттау орталығы» жұмыстарын
талдау (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
313 стр. Елібай А. Sokkia SET 530 RK – 3 сериялы тахеометрінің өлшеу дəлдігі (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
314 стр. Ергеш С.Б. Құрылыс материалдарының су өтімділігінің массалық үлесінің есебі (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
315 стр. Еркін Н. Стигматикалық көзілдірік линзаларының артқы шыңдық рефракциясын
өлшеулер барысындағы анықталмағандық (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
316 стр. Ермеков Д.К. Линейные парметры качества деталей оборудований при
восстановлении износостойкими материалами (КазНУ им. аль-Фараби)
317 стр. Ермекова Н.С. Қазақстан Республикасында тасымалдау процестерін заманауи
стандарттармен жəне метрологиялық қамтамасыз ету (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
318 стр. Есет Н.М. Темірбетон бұйымдарын құрастыруға арналған арқаудың сапасын талдау
(əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
319 стр. Есказиева М.Т. Особенности маркировки в странах ЕАЭС (КазНУ им. аль-Фараби)
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320 стр. Жақыпқызы Т. Қызмет көрсету саласында кайдзен жүйесін ендіру (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
321 стр. Жусипова О.К. Кəсіпорында интеграцияланған сапа жүйелерін дамыту (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
322 стр. Зулпыкарова А. Н. Стандарттау жұмыстарының тиімділігі (əл- Фараби атындағы
ҚазҰУ)
323 стр. Исмайлова М.Е. ҚР-дағы туристік қызметтің сапасын бағалау жəне тұтынушылық
сұраныс (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
324 стр. Исхакова Л. Метод повышения эффективности функционирования предприятия на
основе бенчмаркинга (КазНУ им. аль-Фараби)
325 стр. Калматай Д.Н. Разработка стратегии энергетического менеджмента на
промышленных предприятиях (КазНУ им. аль-Фараби)
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менеджмента на предприятии «Мунайтас» (КазНУ им. аль-Фараби)
327 стр. Көпжасар М.Ж. Жергілікті жəне əлемдік деңгейдегі қалдықтар мəселесі (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
328 стр. Кубеева Ж.А. Разработка регламентирующих основ оценки качества услуг на
предприятии (КазНУ им. аль-Фараби)
329 стр. Кусаинов А.С. Стандарттарды əзірлеу тəртібі (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
330 стр. Қабылбекова Қ.Ш. Кеуде қуысым мүшелерін тексеруге қолданылатын сандық
флюорография жабдығына сертификат алуды талдау (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
331 стр. Қазбек Н.С. Жылу электрстанцияларында су даярлаудың технологиялық процестерін
бақылауды жəне басқаруды зерттеу (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
332 стр. Қамзабек А.Н. Атырау қаласының «Алмагүл-1» ықшам ауданындағы жылумен
жабдықтау жүйесін метрологиялық қамсыздандыру (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
333 стр. Қапан М.Б. Перспективы развития предпринимательства в Республике Казахстан
(КазНУ им. аль-Фараби)
334 стр. Қасымова К.А. Жылуэнергетика саласындағы инновациялық технологияларды
қолдану əдістерін зерттеу (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
335 стр. Қобдабаева А.Қ. Өнімдер мен қызмет көрсетудің сапасына діни-этникалық талаптар
жəне əлеуметтік сапа (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
336 стр. Құрманқұлов С.Е. Өндірістік кəсіпорында өнімнің сапа басқару үрдістерін
модельдеу (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
337 стр. Магауиянова А.Ж. Мемлекеттік кірістер департаменті негізінде адам ресурстарын
басқару саласындағы стандарттау жəне сертификаттауды талдау (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
338 стр. Манирова М.М. Основные критерии выбора автоматизированного рабочего (АРМ)
места (КазНУ им. аль-Фараби)
339 стр. Мауленова Н.У. Тұтынушыға көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
340 стр. Муратбеков Е. Разработка универсального стола для технологии сборки двигателей
легковых автомобилей (КазНУ им. аль-Фараби)
341 стр. Муратов Е.Түзусызықты құбырдың сыйымдылығын жəне шығынын aнықтaу (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
342 стр. Набиуллин Ж.Ж. ISO 9000 сапа стандарттарының дамуы туралы (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
343 стр. Нағиева Г.Ш. ҚР білім беру мекемелерінде сапа менеджмент жүйесін енгізу – құру
принциптері (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
344 стр. Нурсапаев А.С. Актуальные вопросы внедрение системы менеджмента качества на
предприятии (КазНУ им. аль-Фараби)
345 стр. Нұраған С.А. Шұбат сапасына қойылатын талаптарын талдау (əл- Фараби атындағы
ҚазҰУ)
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346 стр. Нұрбай А.С. Керамикалық бұйымдарды метрологиялық қамтамсыз ету жəне сапасын
бағалау (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
347 стр. Нұрмұхамбет М.А.Макарон өнімдерінің шикізатының сапасы мен қауіпсіздігін
технохимиялық бақылау əдістері (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
348 стр. Нұрсұлтанов Е.М. Кешенді стандарттау негізінде мекемеде ішкі аудит жүргізу
əдістемелерін жетілдіру (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
349 стр. Разакова Б.М. Внедрение швейцарской модели переработки ТБО в казахстанское
управление отходами (КазНУ им. аль-Фараби)
350 стр. Саден Ж.Е. Жүйелік тəсілдеме жəне процестерді статистикалық басқару негізінде
ұйым қызметін үздіксіз жетілдіру əдістерін əзірлеу (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
351 стр. Сайлаубек Т.Н. Интеграцияланған сапа менеджмент жүйесінің дамуы (əл- Фараби
атындағы ҚазҰУ)
352 стр. Стамбекова А.К.Ет консервілерінің сапасын талдау (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
353 стр. Тулеубаева М.Б. Анализ ситуации и разработка методов по исключению нарушений
действующего законодательства в сфере пищевой продукции в городе Павлодар
(КазНУ им. аль-Фараби)
354 стр. Турлиева А.А. Ұйым өнімдерін сертификаттау стандарттарының талаптарына
сəйкестігін тексеру жəне бақылау (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
355 стр. Тұрсынбай Ғ.Б. «АЛЕКС АСТАНА» ЖШС базасында жол-құрылыс материалдары
мен конструкцияларының өндіріс технологиясын талдау (əл- Фараби атындағы
ҚазҰУ)
356 стр. Тұрсынбек С. BS-120 химиялық анализаторынан алынған өлшеу нəтижелерін өңдеу
(əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
357 стр. Халилла Ж. «Жылу энергетикасы» саласындағы сапа менеджменті жүйесін құру
міндеті (əл- Фараби атындағы ҚазҰУ)
358 стр. Хусаинова С. Метрологическое обеспечение предприятия и его влияние на качество
выпускаемой продукции (КазНУ им. аль-Фараби)
Физика плазмы и нанотехнологии
359 стр. Aldakulov Ye. K. Impact of neutral shadowing force on dust particles’ structural and
dynamical properties in cryogenic plasmas (al-Farabi Kazakh National University)
360 стр. Абсаттарова Г.Е.,Турарбаева Т.Б, Мырзабекова Н.М., Гусейнов Н.Р. Технология
переноса нанорельефа в материал путем сухого плазменного травления с
использованием электронной литографии (КазНУ им. аль-Фараби)
361 стр. Агатаева Ə. Влияние магнитного поля на процессы зарядки пылевых частиц в
плазме газового разряда (КазНУ им. аль-Фараби)
362 стр. Акильдинова А., Усенов Е. Исследование обработки семян пшеницы плазмой
DCSBD (КазНУ им. аль-Фараби, ТОО "Институт прикладных наук и
информационных технологий, НИИ Проблем биологии и биотехнологии)
363 стр. Аширбек А. Влияние потока воздуха на мощность диэлектрического барьерного
разряда (КазНУ им. аль-Фараби)
364 стр. Аяганов Ж.Е. синтез многостенных углеродных нанотрубок на катализаторе Ni
(КазНУ им. аль-Фараби)
365 стр. Əбдірахманов А.Р. Вращение пылевых структур в магнитном поле в тлеющем
разряде постоянного тока (КазНУ им. аль-Фараби)
366 стр. Əмірбекова Г.С. Исследование графана типов BOAT-1 и BOAT-2 (КазНУ им. альФараби)
367 стр. Базарбай А.М. О кинетических характеристиках электронов неидеальной плотной
плазмы (КазНУ им. аль-Фараби)
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368 стр. Еримбетова Л.Т., Мухаметкаримов Е.С. Тығыз байланысқан тозаңды плазмадағы
тозаңды-акустикалық толқын спектрінің ротондық құрылымы (əл-Фараби атындағы
ҚазҰУ)
369 стр. Елубаев Д.Е. Температурная анизотропия релаксационных процессов в плотной
плазме (КазНУ им. аль-Фараби)
370 стр. Елубаев Д.Е. Транспортные коэффициенты плотной гелиевой плазмы (КазНУ им.
аль-Фараби)
371 стр. Ерланұлы Е. Синтез углеродных наностен методом PECVD (КазНУ им. аль-Фараби)
372 стр. Жумабекова А.Т. Иондық жүйедегі динамикалық корреляция (əл-Фараби атындағы
ҚазҰУ)
373 стр. Жумадилов Р.Е., Ахметханов А. Т., Үсенхан С. С. Синтез наночастиц кремния и
алюминия для получения газообразного водорода (КазНУ им. аль-Фараби)
374 стр. Жумадилов Р.Е. Получение композитных металл-углеродных наночастиц в плазме
магнетронного разряда в газовой среде AR/CH4 (КазНУ им. аль-Фараби)
375 стр. Исанова А. Компьютерное моделирование динамических характеристик пылевых
частиц бериллия, углерода и вольфрама в пылевой пристеночной плазме
термоядерного реактора (КазНУ им. аль-Фараби)
376 стр. Исмагамбетова Т.Н., Молдабеков Ж.А. Структурные свойства плотной неидеальной
плазмы для ион-ионных взаимодействий (КазНУ им. аль-Фараби)
377 стр. Капсултанов А.Т., Нуралиев С.А., Абдуллаев Б.С. , Ахимбеков Т. Р. Разработка
установки для получения нанопоршков импульсным дуговым методом (КазНУ им.
аль-Фараби)
378 стр. Курбанов Ф. Комплексті плазманың химиялық моделі (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
379 стр. Қосымқызы Ж., Шаленов Е.О., Сейсембаева М.М. Соқтығысу жиілігін максвеллдік
емес таралумен зерттеу (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
380 стр. Мажит З., Ашикбаева А.Б., Сызганбаева С.А. Расчеты динамических структурных
факторов плазмы с использованием различных диэлектрических функций (ПГУ им.
Торайғырова , КазНУ им. аль-Фараби)
381 стр. Маукенов А.Б. Электродинамика гиперболических метаматериалов на основе
графеновых слоев (КазНУ им. аль-Фараби)
382 стр. Moldabekov Zh. M. Numerical experiments on PF-30 neutron yield and discharge current
(al-Farabi Kazakh National University)
383 стр. Мұрат А.М. Тығыз квазиклассикалық плазмадағы электрондардың соқтығысу
процестері (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
384 стр. Райымханов Ж.Р., Тəжен А. Б. Исследование свойств плазменно¬-пылевых
образований в импульсном плазменном ускорителе (КазНУ им. аль-Фараби)
385 стр. Сантыбаев Х. Термодинамические характеристики плотной однокомпонентной
плазмы (КазНУ им. аль-Фараби)
386 стр. Серікқазыева Ш.С., Шаленов Е.О. Эффективті потенциалдар негізінде динамикалық
электрөткізгіштікті анықтау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
387 стр. Сламия М., Жумадилов Р.Е. Модификацияланған магнентрондық тозаңдандыру
əдісімен мыс нанобөлшектерін өсіру (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
388 стр. Султан А.А., Нусупов К.Х., Бейсенханов Н.Б., Бакранова Д.И., Кейiнбай С., Турахун
А.А. ИК-спектроскопия толстой нанокристаллической пленки карбида кремния
(КазНУ им. аль-Фараби, Казахстанско-Британский технический университет)
389 стр. Султангазина М.Н., Габдуллин М.Т., Щур Д.В., Исмаилов Д.В. Синтез нано- и
микрочастиц железа электродуговым методов в среде толуола (КазНУ им. альФараби)
390 стр. Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю. оптические свойства плотной кулоновской
плазмы в рамках обобщенной модели Друде-Лоренца (КазНУ им. аль-Фараби)
391 стр. Тəжен Ə.Б., Райымханов Ж.Р. Импульстік плазма ағынына комплексті диагностика
жасау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
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392 стр. Темірбек Ə.М. Влияние ионного остова на свойства плотной плазмы (КазНУ им.
аль-Фараби)
393 стр. Токтамысова М. Т., Усенов Е.А. Получение тонких пленок CuO методом
комбинирования диэлектрического барьерного разряда с искровым разрядом при
атмосферном давлении (КазНУ им. аль-Фараби, ТОО "Институт прикладных наук и
информационных технологий")
394 стр. Туймебек Қ.А., Абдирахманов А.Р. Солғын разряд параметрлеріне катодтық
тозаңданудың əсері (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
395 стр. Үсенхан С. С., Жумадилов Р. Е. AR/СН4 жəне ar/с2н2 газ ағынында ЖЖ разряд
плазмасында супергидрофобты беттерді алу (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
396 стр. Цой. Д.В. Определение состава равновесной плазмы (КазНУ им. аль-Фараби)
397 стр. Шайзада А.Т., Садвокасова Ш.Т. Получение порошков и тонких покрытий в плазме
дугового разряда (КазНУ им. аль-Фараби)
398 стр. Шураханова С.Е., Шаленов Е.О. Моделирование сжатия пучка ионов с помощью
плазменной нейтрализации на основе программы LCODE (КазНУ им. аль-Фараби)
Образовательные технологии в физике
399 стр. Абдикаримова Г.Т. Ақпараттық технологиялардың түрі – жаңа бағдарламаның
физика сабағында қолданылуы
400 стр. Айтасов Т.Т. Некоторые вопросы организации интерактивного обучения при
ведении курса «молекулярная физика» (КазНПУ имени Абая)
401 стр. Асылбекова А.Г. Метод аналогии при изучении магнитостатики (КазНУ им. альФараби)
402 стр. Əкімханова Ж.Е. Жоғарғы оқу орындарында электр жəне магнетизмді оқытуда жаңа
ақпараттық технологияларды қолдану (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
403 стр. Бауржан Ж.Б., Мукатова А.А. Разработка лабораторных работ по физике с
использованием технологии дополненной реальности (МУИТ)
404 стр. Gani J. Innovational teaching methods including intellectual and practical competitions in
physics science (Al-Farabi KazNU)
405 стр. Дүйсен Н.С., Батырбекова Б.Қ., Анарбек А.Б., Аманкосов М.Р. Физика пəнін
оқытуда үш тілділікті тиімді пайдалану (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
406 стр. Енгай В., Туймебекова А.Т. К виртуализации физического эксперимента в вузе
(КазНУ им.аль-Фараби)
407 стр. Yerzhan S., Tolebay A. Augmented reality based mobile-learning resources for physics
course (International Information Technology University)
408 стр. Жанабекова Ж.О. Научно-исследовательская деятельность по разработке,
публикации и апробации обучающего сайта по электродинамике плазмы (КазНУ им.
аль-Фараби)
409 стр. Жайнақбаева Қ. Студенттердің білімін бағалауды автоматтандырудың ерекшеліктері
(əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
410 стр. Жандеуова Ж. Студенттің оқу үрдісіндегі өзіндік жұмысын жүргізу технологиясы
(əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
411 стр. Жусипбекова Ш.Е. Методы обучения в электронике (КазНПУ имени Абая)
412 стр. Жусипбекова Ш.Е., Сулейменов Б.Т. Пути и методы изучения медицинской
электроники в современном медицинском вузе (КазНПУ имени Абая)
413 стр. Жумабекова Р.Р. Медициналық жоғары оқу орындарында биофизика пəнін
оқытудың маңызы (Абай атындағы ҚазҰПУ)
414 стр. Игенбаева Ə.С. Білім деңгейін тест арқылы анықтау жəне оның артықшылығы мен
кемшілігін талдау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
415 стр. Kostandyan E.S., Tsoy D.D. E-learning resource for physics course based on virtual
reality (International Information Technology University)
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416 стр. Куткельдиева Э. Болашақ физика мұғалімдерінің əдістемелік дайындығын жетілдіру
(Абай атындағы ҚазҰПУ)
417 стр. Қалдыбаева Б.Б., Кəмелбек Қ.К. Үлгерімі төмен балалармен жұмыс жасау (əлФараби атындағы ҚазҰУ)
418 стр. Мукиат С. Статистикалық механиканың негіздерін оқытудың методикадидактикалық тəсілдері (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
419 стр. Мүсіркепов Б.Т., Əкімханова Ж.Е. Жоғарғы оқу орындарындағы арнайы пəндерді
оқытудың ерекшеліктері (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
420 стр. Наурызбаева Г.К. О формировании технических компетенций будущего специалиста
(КазНУ им. аль-Фараби)
421 стр. Наурызбаева Г.К. Повышение уровня технических компетенций студентов на
примере естественнонаучных дисциплин (КазНУ им. аль-Фараби)
422 стр. Наурызбаева Г.К. Роль виртуальных лабораторных работ в формировании
технических компетенций будущего специалиста (КазНУ им. аль-Фараби)
423 стр. Оңайбаева Ж.С., Көшербаева Г.Б., Каржауова А.М. Физика пəнін оқытуда
демонстрация əдісін қолдану (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
424 стр. Оңайбаева Ж.С., Көшербаева Г.Б., Каржауова А.М. Тереңдетілген мектеп пен орта
мектептегі физика пəнін оқытудағы ерекшеліктер (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
425 стр. Сыздықова Р.Н. Техникалық университет студенттерін физиканы тəжірибеге
бағдарлап оқыту (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
426 стр. Сейтнұр А.М., Болатов Ж.Ж. Разработка теоретических заданий по физике с
использованием технологии дополненной реальности (МУИТ)
427 стр. Хасенова А, Шынықұлова Г.Н. Жаппай ашық онлайн курс дəрістерін əзірлеу жəне
апробациялау (əл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
428 стр. Юсупова Г., Слямова Э.С. Разработка расчетно-программного комплекса по
моделированию свойств плотной плазмы, возникающей в энергетическом реакторе
ИТС (КазНУ им. аль-Фараби)
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