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Today, the phenomenon of the Gravity is mostly being described by Einstein’s General Relativity. It 

states that the geometrical curvature of space-time, resulting from the presence of mass, dictates the 

movement towards massive objects, which we observe as the force of gravity. However, we construct the 

theories in our 4-dimensional space-time, whereas completely ignoring the possibilities of higher 

dimensions, which if taken into the account for a curvature could change an outlook of the effects of 

gravitational force in our world. 

 

 
 

Figure 1. Schematic of confinement of matter to the brane, while gravity propagates in the bulk 

 

 
 

Figure 2: The phase portrait of the solutions for the scalar curvature through a fixed point.  

The solid curves correspond to the solutions for z > 0, the dashed lines – for z < 0. 

 

In Brane models, it is assumed that our world is embedded into the ‘Brane’ with our 3 space dimensions. 

But other higher dimensions still have an effect on our world, ever if we cannot observe them. In this work, it 

is demonstrated that there are indeed regular solutions for Einstein equations constructed from 5-dimensional 

(4-space and 1-time) metric tensor. 
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We consider the observational properties of a static black hole space-time immersed in a dark matter 

envelope. We investigate how the modifications to geometry, induced by the presence of dark matter affect 

the luminosity of the black hole’s accretion disk. We show that the same disk’s luminosity produced by a 

black hole in vacuum may be produced by a smaller black hole if surrounded by dark matter under certain 

conditions. In particular, we demonstrate that the luminosity of the disk is markedly altered by dark matter’s 

presence, suggesting that mass estimation of distant super-massive black holes may be changed if they are 

immersed in dark matter. We argue that a similar effect holds in more realistic scenarios and we discuss 

about the refractive index related to dark matter lensing. Hence, we show how this may help explain the 

observed luminosity of super-massive black holes in the early universe. 

 

 
 

Figure 1. Numerical evaluation of the flux divided by 10−5 and luminosity of the accretion disk as functions of r/𝑀𝑇 . 

 The solid curves in both panels correspond to the case of Schwarzschild in vacuum. The remaining curves in (a) correspond to the 

different values of ρ0 and in (b) to the different values of j. 

 

References 

 

1. Boshkayev K., Malafarina D. A model for a dark matter core at the Galactic Centre, 2019, MNRAS, 484, 3325. 

2. Boshkayev K., Idrissov A., Luongo O., Malafarina D. Accretion disk luminosity for black holes surrounded by dark matter, 

MNRAS, Volume 496, Issue 2, August 2020, Pages 1115–1123.  

mailto:anuar.idrissov@nu.edu.kz


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

5 
 

UDC 523.985 

 

PYTHON-BASED SOLAR FLARE DATA ANALYSIS TOOL 

 

Maftunzada Sayed Abdul Latif 
Scientific advisor: Sarsembayeva A.T. 

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

e-mail: latif.maftunzada@gmail.com 

 

Python, one of the most common high-level programming languages, is increasingly being used to 

analyze astronomical data. With the latest release of SunPy, a new software kit, solar physicists can now use 

Python more easily than ever. 

Solar flares are intense radiation explosions, while coronal mass ejections are massive clouds of solar 

material and magnetic fields that erupt at high speeds from the Sun. A flare's harmful radiation does not 

physically affect humans on the ground because it does not move through the Earth's atmosphere, but it can 

disturb the atmosphere in the layer where GPS and communication signals fly. Flares generate results across 

the entire electromagnetic spectrum. They emit x-rays and ultraviolet radiation, which means extremely high 

temperatures during a flash. Radio waves mean that tiny fractions of particles are accelerated to high levels 

of energy. The majority of the radiation is synchrotron radiation, which is emitted by electrons moving along 

spiral paths along magnetic field lines. This paper looked at a solar flare that occurred on November 4, 2003. 

An X28-class flare, which peaked at 19:29 EDT from a sunspot known as Active Area 10486, was observed. 

We used the Python/SunPy tool to perform solar data analysis. Since it offers simple interfaces to the Virtual 

Solar Observatory, SunPy was chosen as the primary data analysis environment (VSO). 

 

  
 

Figure 1. Active area 10486 (XRT Hinode) and the total X-ray flux obtained in GOES 13 and GOES 15 [2] 

 

In Fig. 1 shown the images obtained on the board of Hinode satellite in XRT (November 4, 2003, X28). 

To determine the length of the loops, we used SXT images. From the SXT data, we get values for the length 

of the loops. 
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Hеrе we review the dilatonic black hole dyon-like solutions in the gravitational 4-d model with two 

Abelian gauge fields and two scalar fields [1]. The action for this model is 
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where M is the gravitational mass, P  is the positive quantity and a is the model free parameter, 20  a . 

In this work we checked the correspondence principle in the limiting cases. When the model parameter 

0a  we have the Schwarzschild solution. For 2a  by changing the radial variable PRr  , we get 

the Reissner-Nordstrom solution. 
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Black hole thermodynamics is one of the interesting subjects in modern physics which is widely studied 

in the literature. Some thermodynamical parameters of dilatonic black hole dyon-like solutions in the 

gravitational 4d model with two scalar fields, two 2-forms, two dilatonic coupling constants 0i , 2,1i  

are derived including gravitational mass, scalar charge, Hawking temperature, black hole area entropy and 

parametrized post-Newtonian parameters   and   [1]. 

The gravitational mass is defined as 
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where A  is the area of the event horizon. 
The parametrized post-Newtonian parameters are given by 
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where 1Q  and 2Q  are color charges – electric and magnetic, respectively [2]. 

We can see that the product of the Bekenstein-Hawking entropy and the Hawking temperature do not 

depend upon 
s


and the charges sQ , 2,1s . 

In order to get equation (1) we should expand our metric in Taylor series in 1/R. To obtain equations (4) 
and (5) we should introduce a new radial coordinate [1] and expand the metric in Taylor series. Our results 
are consistent with the outcomes in the literature. 
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A black hole is a region of space from which nothing can escape. According to the general theory of 

relativity, it is the result of the spacetime curvature caused by a huge mass. The physics of black holes has 

been a compelling field of scientific study in the twentieth century starting with Einstein's formulation of the 

theory of general relativity which predicted that a sufficiently large star will deform spacetime after its 

collapse to form a black hole. 

Kerr described the geometry of spacetime around a rotating and uncharged black hole by solving 

Einstein's field equations, thus providing a generalization of the Schwarzschild metric, which describes the 

gravitational field outside a spherical mass. 

The main purpose of this work is to study the structure of the electromagnetic field around the Kerr 

black hole and its astrophysical effects by using the equations of motion of a charged particle in the 

electromagnetic field. Here we considered the Kerr metric presented in Boyer-Lindquist coordinates. The 

components of the electric and magnetic field have been calculated following the approach formulated by 

Damour (1978). 

We also studied the electric field induced by the magnetic field and the BH rotation, modeled by the 

Papapetrou-Wald (1974) solution of the Einstein-Maxwell equations. The electromagnetic field accelerates 

charged particles of the surrounding ionized plasma in the vicinity of the Kerr BH. Here we applied a 

simplified version of the equations of motion to show the general scenario. In particular, we integrated the 

equations of motion of a charged particle in the electromagnetic field of the Wald-Papapetrou solution, in the 

background of the Kerr metric. 

As a result we obtained a simplified version of the equations of motion of the particle in the locally non-

rotating (LNR) frame. We showed that indeed electrons can accelerate to ultrarelativistic energies radiating 

high-energy photons. We showed specific examples of numerical solutions to the equations of motion, for 

inner engine parameters and indicated the electric and magnetic field lines as seen by the LNR observer, in 

the x-z plane in Kerr-Schild, Cartesian coordinates. Our results can find their direct application in the 

explanation of the high-energy emission of long gamma-ray bursts within the binary-driven hypernova 

model. 
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The mechanism of spontaneous violation of the symmetry of BEH allows us to give masses not only 

calibration bosons, but also fermions. Only two gauge-invariant operators of the Yukawa type can be 

constructed, which, when spontaneously breaking leads to Dirac mass terms of fermions: �̅�𝐿𝛷𝑑𝑅 +
ℎ. 𝑐. 𝑎𝑛𝑑 �̅�𝐿𝛷𝐶𝑢𝑅 + ℎ. 𝑐., where 

 

𝑄𝐿 = (
𝑢𝐿

𝑑𝐿
) , 𝛷 =

1

√2
(

0
𝜗 + ℎ

) 

 

𝛷𝐶 = 𝑖𝜎2𝛷+ =
1

√2
(
𝜗 + ℎ

0
), 

 

𝜎2Second matrix of Pauli, h.c. – hermitian conjugate members. 

These two operators give masses to the lower and upper fermions, respectively: 

 

(�̅�𝐿 �̅�𝐿) (
0
𝜗

) 𝑑𝑅 + �̅�𝑅(0 𝜗) (
𝑢𝐿

𝑑𝐿
) = 𝜗(�̅�𝐿𝑑𝑅 + �̅�𝑅𝑑𝐿) = 𝜗𝑑�̅�. 

 

However, the principle of gauge invariance of interactions allows us to write more general operators 

considering possible mixes in the quark and lepton sectors: 

 

𝐿𝑌𝑢𝑘𝑎𝑤𝑎 = −Г𝑑
𝑖𝑗
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Substitution of the fields 𝛷 𝑎𝑛𝑑 𝛷𝐶 in the unitary gauge leads to a Lagrangian of the following form: 

 

𝐿𝑌𝑢𝑘𝑎𝑤𝑎 = −(𝑀𝑑
𝑖𝑗

�̅�𝐿
,𝑖𝑑𝑅
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𝑖𝑗
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ℎ

𝜗
) 

 

where, 𝑀𝑖𝑗 = Г𝑖𝑗𝜗/√2. 

The SM constructed based on the principle of gauge invariance is unitary and renormalizable at the same 

time. Remember that the Lagrangian of the SM contains only terms of dimension no higher than four and, as 

a result, the interaction constants g1 and g2 are dimensionless. 
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What did we know about the Higgs boson of the SM before its direct detection? We present the 

Lagrangian of the Higgs sector of the SM, combining the corresponding bosonic and fermion parts: 
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In the Lagrangian (1), all coupling constants are expressed in terms of the mass of the Higgs boson. The 

masses of W and Z bosons, leptons, and quarks are known from experimental observations. The Higgs 

vacuum mean-field parameter is also well known from the measurement of the four-fermion interaction 

constant Gf. Indeed, let us consider as an example of the decay of 𝜇−, which is described by the diagram 

 

 
 

Since 𝑚𝜇 ≪ 𝑀𝑊, the momentum in the boson propagator can be neglected and from a comparison of 

the form of the four-fermionic Fermi and Lagrangian interactions for charged currents, obtain the relation 

 
𝑔2

2

8𝑀𝑊
2 =

𝐺𝐹

√2
                                                      (2) 

 

But in the SM, the boson mass arises as a result of the BEH mechanism and, as shown earlier, 

 

𝑀𝑊
2 =

1

4
𝑔2

2𝜗2                                                         (3) 

 

From relations (3), follows 

 

𝜗 =
1

(√2𝐺𝐹)1/2 = 246,22𝐺𝑒𝑉                                                  (4) 

 

with high accuracy and measuring the value: 

 

𝐺𝐹 = 1.1663787(6) × 10−5𝐺𝑒𝑉−2 
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The structure of the atomic nucleus is very diverse and sometimes reveals seemingly mutually exclusive 

properties. For example, the nucleus can realize the properties of independent motion of nucleons, collective 

manifestations of the degrees of freedom, the association of nucleons into almost independent groups – 

clusters with characteristics close to the properties of the corresponding free nuclei. 

The main goal of this work is to study just such simple two-cluster models and find out their 

applicability for light and lightest atomic nuclei with mass numbers from 2 to 16. A class of relatively new 

potentials with forbidden states was chosen as intercluster interaction potentials. 

In a simple cluster model, it is assumed that an atomic nucleus consists of two structureless fragments, 

the properties of which coincide or are close to the properties of the corresponding nuclei in a free state. 

Therefore, for many characteristics of clusters, for example, the charge radius, Coulomb form factor, 

quadrupole and magnetic moments, and other characteristics of bound fragments, the characteristics of non-

interacting light nuclei such as 𝐻𝑒4, 𝐻3 and 𝐻2 and then... A classical example of a cluster object are 𝐿𝑖6 

and 𝐿𝑖7, in which the probability of clustering in 𝐻𝑒4 𝐻2и 𝐻𝑒4 𝐻𝑒3 channels is high. The total wave 

function of a two-cluster system is written in a simple form 

 

Ψ = A (φ1(𝑥1)𝜑2 (𝑥2)Ψ𝐽𝑀 R ). 

 

Here A is the operator of antisymmetrization of wave functions over all possible permutations of 

nucleons between different clusters, if the wave functions of the clusters, depending on their internal 

coordinates 𝑥𝑖, are chosen in the correct, antisymmetrized form and Ψ𝐽𝑀 – is the function of relative motion, 

which is divided into radial Ф𝐿(R) and spin – angular 𝑌𝐽𝑀
𝐿𝑆 function. 

 

Ψ𝐽𝑀 =∑𝑌𝐽𝑀
𝐿𝑆 (R) Ф𝐿(R). 

 

In the event that nuclear associations are strongly isolated, the role of antisymmetrization effects, i.e. 

exchange processes between clusters turns out to be small and the action of operator A can be neglected. 

What is the role of these effects is difficult enough. Generally speaking, in each specific case, it is necessary 

to consider the exact antisymmetrized wave function of the system, and only comparing it with the function 

without antisymmetrization can one draw certain conclusions on this score. 
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В астрофизике высоких энергий существуют два типа высокоэнергетичных объектов [1]: гамма-

всплески и магнетары, при этом последние могут быть источниками в том числе и источниками 

мощнейших гамма лучей. 

Целью нашей работы является проверка пространственного распределения этих двух классов 

объектов. Для этого мы используем каталог гамма-всплесков и каталог магнетаров. Чтобы построить 

их в одной координатной системе и вычислить взаимное расположение относительно проекций на 

координатной плоскости, мы сначала переводим координаты объектов из экваториальной системы 

координат в галактические, то есть переводим в единую систему. Ввиду многочисленности объектов 

мы переводим координаты и вычисляем взаимное расстояние больших массивов данных в программе 

Google Colaboratory (colab.research.google.com). 

В результате мы получили график (Рисунок 1) пространственного распределения гамма-

всплесков и магнетаров в галактических координатах, где синим цветом выделены короткие гамма-

всплески, красным цветом — длинные гамма-всплески, чёрными крестиками — магнетары. 

Соответственно результатом еще может быть то что мы можем вычислить расстояние между этими 

двух ближайшими точками. 

 

 
 

Рисунок 1. Пространственное распределение гамма-всплесков и магнетаров. 

 

По пространственному распределению нет точного совпадения по координатам между двумя 

такими объектами, что определяет их разную природу. Тем не менее возможны другие эффекты, 

связанные с прохождением гамма лучей через сильное магнитное поле магнетаров. 
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В настоящее время не до конца определены возможные кандидатуры на роль частиц темной 

материи. Темная материя и темная энергия – две наиболее актуальные проблемы теоретической 

физики и теоретической космологии на сегодняшний день. Определение свойств темной материи 

очень важно для исследования космологических и астрофизических моделей. На основе модели 

темной материи также можно делать предположения насчет судьбы нашей Вселенной в будущем и 

прояснить процессы, происходвишие в момент Большого Взрыва. 

Модифицированная гравитация во многих случаях может успешно описать жизнеспособным 

образом проблемы темной энергии и темной материи. В простейшем случае аксионный скаляр и F 

(R) гравитация разделены, и из-за того, что в ранней Вселенной влияние аксионов заморожено, 

инфляция хорошо описывается F(R) гравитацией, и по мере того, как скорость Хаббла падает, 

расширение становится приблизительно описуемой скалярной массой аксиона. Аксионное поле 

начинает колебаться таким образом, что его плотность энергии a масштабируется как 
3

a a 
. 

Таким образом, аксионное поле ведет себя совершенно как темная материя. 

Мы рассматриваем модель аксиона в F (R) гравитации, которая имеет следующее действие: 

 

4

2

1 1
( ) ( )

2 2
mS d x g f R V L

k



  
 

       
 

                                         (1) 

 

Полученные результаты хорошо согласуются с наблюдательными данными. 
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Жұмыс теориялық жəне ядролық астрофизиканың жаңа бағытын нейтрондық жұлдыздың 

қабаттарында аса үлкен қысым арқасында пайда болатын реакцияларды зерттеу арқылы дамытуға 

арналған. Нейтрондық жұлдыздарға деген қызығушылық оның құрылымының жұмбақтылығымен 

байланысты [1,2,3]. Сонымен қоса үлкен тығыздығы мен өте күшті магниттік жəне гравитациялық 

өрісі де бар. Əлсіз əсерлесуге қатысатын бөлшектер тобы, лептондардың барлық физикалық 

қасиеттері қарастырылған. Лептондық əмбебаптық қасиеттерінің болжамдары талқыланған. 

Əлсіз əсерлесу деп фундаменталды əсерлесулердің ішіндегі ең əлсізін атайды. Оны экспери-

менттерде негізінен кванттық эффектер пайда болатын, элементар бөлшектердің ыдырауы арқылы 

зерттеледі. Əлсіз əсерлесудің басқалардан ажыратылатын қасиеті ол – CP инварианттылықтың 

болмау қасиеті. Мүмкін бұл қасиет Ғаламдағы заттардың антибөлшектерден құралған антизаттардан 

басымдығын көрсететін жағдайға жауапты. Əлем жəне антиəлем симметриялық емес. 

Заманауи элементар бөлшектер физикасы бойынша біздің түсінігіміз Стандарттық модельге 

сүйенген (СМ) [4,5,6]. Мюон электроннан біршама ауыр болғандықтан, ол потенциалды түрде 

электронға жəне едəуір жеңіл бөлшектерге ыдырайды. Мюонның ыдырауы (1-сурет) µ
 

→еν�̅� – əлсіз 

ыдырауларды зерттеуді бастайтын процесс. Себебі ол таза лептондық процесс жəне онда адрондар 

қатыспайды. 

 

 
 

Сурет 1. – Мюонның ыдырауы Фейнман диаграммасы бойынша көрсетілген 

«Ауыр электрондардың» аса тығыз жұлдызда пайда болу жолдары талқыланған. Олардың 

қатысуымен жүретін реакциялар зерттелінген. 
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Кеуде қуысының рентгенографиясы (CXR немесе кеуде қуысының рентгенографиясы) 

медицинадағы ең көп тапсырыс берілген бейнелеу зерттеулерінің бірі болып қала береді, бірақ 

парадоксальды түрде бұл ең қиын. CXR-ді тиімді жəне дəл түсіндіруді үйрену, есте сақтау жəне игеру 

қиын. Кеуде қуысының рентгенін түсіндіру қиын, əсіресе реанимацияда, əдетте бірнеше нəтиже бар. 

Кеуде қуысының рентгенографиясы кеуде қуысының барлық анатомиясын қамтиды жəне төмен 

шығындар мен бір көзді ескере отырып, жоғары шығуды қамтамасыз етеді [1]. Жылына шамамен 2 

миллиард процедурамен рентгенография (рентген сəулелері) радиологиядағы ең көп таралған көрнекі 

зерттеу болып табылады. Ересектердің кеуде қуысының рентгенографиясы осы процедуралардың 

негізгі бөлігі болып табылады. Олар өкпе ауруларына жиі тапсырыс берілетін скринингтік тест. 

Кеуде қуысының рентгенографиясы өкпенің, жүректің жəне кеуде қуысының ішкі мүшелерінің 

жағдайын бағалау үшін жасалады. Олар жоғары өліммен байланысты əртүрлі ауруларды, соның 

ішінде пневмония, жүрек жеткіліксіздігі, плеврит жəне өкпе қатерлі ісігін емдеу үшін қажет. Кеуде 

қуысының əртүрлі ауруларын диагностикалау, тіпті ақпараттың нəзіктігіне байланысты адам 

мамандары үшін де қиын міндет. Deep Learning (терең оқыту ) – бұл объектілерді анықтау жəне 

шешім қабылдау кезінде пайдалану үшін деректерді өңдеуде адам миының жұмысын модельдейтін 

жасанды интеллект функциясы [2]. 

Жасанды интеллект түсінігі машинаның адамның рационалды түрде мінез-құлқын имитациялау 

қабілетін білдіреді. Машина өзгеретін ақпаратты қабылдап, оңтайлы шешім қабылдауы керек. Бұл 

жұмыстың мақсаты Deep learning-ді қолдана отырып рентген кескінінен өкпе ауруларын 

('Cardiomegaly', 'Emphysema', 'Effusion', 'Hernia', 'Infiltration', 'Mass', 'Pneumothorax', 'Pleural Thickening', 

'Pneumonia', 'Edema', 'Consolidation') анықтау. 

 

 
 

Сурет 1. Deep Learning көмегімен кеуде рентгенограммасында 4 патологияның диагностикасы 

 

Модель, масса мен пневмотораксты бар екенін жəне кардиомегалия мен ісінудің болмайтынын 

дұрыс болжады. Массаның пайда болу ықтималдығы жоғары жəне оған кеуде қуысының 

ортасындағы, сондай-ақ иық айналасындағы пішіндер əсер етуі мүмкін екенін көреміз. 
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В этой статье мы представляем новое решение для черной дыры, окруженное ореолом темной 

материи в центре галактики, используя модель массы M87 и полученную из профиля темной материи 

Универсальной кривой вращения (УКВ), представляющего семейство спиральных галактик. В обоих 

случаях плотность гало ТМ имеет размер 𝑟0 и центральную плотность 𝜌0: 

 

𝜌(𝑟) = 𝜌0/(1 + 𝑟/𝑟0)(1 + (𝑟/𝑟0)2) (1) 

 

Поскольку 𝑟0𝜌0 = 120 𝑀/𝑝𝑐2, то, варьируя центральную плотность, можно воспроизвести 

профиль ТМ в любой спирали. Используя метод Ньюмана-Джайна, мы расширяем наше решение, 

чтобы получить вращающуюся черную дыру, окруженную ореолом темной материи. Мы 

обнаружили, что видимая форма тени рядом со спином черной дыры a также зависит от центральной 

плотности окружающей темной материи 𝜌0. В качестве конкретного примера рассмотрим галактику 

M87 с центральной плотностью 𝜌0 = 6,9 ∗ 106𝑀/𝑘𝑝𝑐2 и радиусом ядра 𝑟0 = 91,2𝑘𝑝𝑐. В случае M87 

наш анализ показывает, что влияние темной материи на размер тени черной дыры почти ничтожно по 

сравнению с размером тени вакуумного раствора Керра, следовательно, угловой диаметр 42 мксекунд 

остается почти неизменным, когда темная материя считается. Для небольшой спирали с полностью 

темной материей, такой как УКВ 7232, мы обнаруживаем аналогичный эффект темной материи на 

теневых изображениях по сравнению с M87. Однако в определенных условиях, когда радиус ядра 

сравним с массой черной дыры и темная материя с очень высокой плотностью, мы показываем, что 

теневые изображения уменьшаются по сравнению с вакуумной черной дырой Керра. Влияние темной 

материи на видимую форму тени может пролить свет на будущие наблюдения в качестве косвенного 

способа обнаружения темной материи с использованием теневых изображений. 
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Жұмыста статикалық аксиалды симметриялы дененің гравитациялық өрісіндегі аккрециялық 

дисктің жарықтылығы зерттелді. Осы мақсатта  – метрикасы қарастырылды жəне оның өрнегі 

төмендегідей берілген [1]: 

 

    (1) 

 

мұндағы (t, r, θ, ϕ) – уақыт жəне сфералық координаттар, -масса параметрі, - квадруполдық 

параметр жəне толық масса  формуласы арқылы анықталады. Сондай-ақ - метрикасы 

үшін орталық денеге ең жақын дөңгелек орнықты орбитаның радиусы есептелді. 

Аккрециялық дискті модельдеу үшін стандартты тəсіл қолданылды жəне сынақ бөлшектер 

экваторлық жазықтықта (  = /2) дөңгелек геодезиялықтардың бойымен қозғалады деп қарастырыл-

ды. Дисктегі бөлшектердің энергиясы, орбиталдық моменті жəне бұрыштық жылдамдығы есептелді. 

Сонымен бірге аккрециялық дисктен шығатын электромагниттік ағын (бірлік уақытта бірлік ауданға 

келетін энергия) анықталды. Ағын тікелей тіркелмейтіндіктен, шексіздіктегі бақылаушыға жететін 

жарықтылық (бірлік уақыттағы энергия) есептелді. Аккрециялық дискінің тағы бір сипаттамасы – 

шексіздікте өлшенетін спектрлік жарықтылықтың үлестірілуі анықталды [2]. 

 

 
 

Сурет 1. q жəне Керр кеңістік уақытындағы спектрлік жарықтылықтың сəулелену жиілігіне тəуелдігі 

 

Сонымен, энергия ағынының өрнектерін біле отырып, сурет 1-де спектралды жарықтылықтың 

графигін сандық жолмен алынды жəне Керр метрикасымен салыстырылды. Суретте көрінініп 

тұрғандай аз масштабта q-дің əр түрлі мəндері үшін айырмашылық бар. 
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Қазіpгі таңда 300 000 ға жуық ақ еpгежейлі жұлдыздаp тіpкелген. Ақ еpгежейлілер – жұлдыз 

эволюцияcының cоңғы cатыcында пайда болатын, негізінен айныған электpонды газдан тұpатын 

шағын жұлдыздаp. Ақ еpгежейлілеpдің негізгі паpаметpлеpі: маccаcы Күннің маccаcына жуық 

(оpташа еcеппен 0,5 – 0,7 M⊙) жəне олаpдың көлемі Жеpдің өлшемімен шамалас. Бұл жұлдыздаpда 

заттың оpташа тығыздығы 105 − 109г/cм3[1]. 

Магнетаp – аcа қуатты магнит өpіcіне ие, өз өcін тез айнала қозғалатын нейтpондық жұлдыз. 

Олаpдың мынадай екі тобы баp: soft gamma-ray repeaters (SGRs) жұмcақ қайталанатын гамма көздеpі 

жəне anomalous X-ray pulsars (AXPs) аномальды pентген пульcаpлаpы. Оcы магнетаpлаpдың қаcиетін 

түcіндіpу үшін 2 негізгі үлгі қолданылады: 

(1) Нейтpонды жұлдыз, (2) Ақ еpгежейлі жұлдыз. 

Магнетаpлаpды нейтpонды жұлдыз деп қаpаcтыpу үшін cəйкеcінше олаpдың магнит өpіcі 1015 

Гауccтан үлкен болуы шаpт. Алайда нейтpонды жұлдыздаpда өpіcтің мұндай мəні өлшенбеген жəне 

pадиуcын өлшеу өте күpделі мəcеле. 

Ал ақ еpгежейлі жұлдыздаpды магнетар ретінде қарастыру үшін олардың магнит өрісі 108 

Гауccтан үлкен болуы қажет. Мұндай магнит өpіcінің мəні бақылаудан өлшенген. Cонымен қоcа ақ 

еpгежейлі жұлдыздаpдың pадиуcтаpы да бақылаудан белгілі. Cондықтан ақ еpгежейлі жұлдыздаpды 

магнетаpлаp pетінде қаpаcтыpу физикалық тұрғыдан ешқандай қарама-қайшылық тудырмайды [2]. 

Жұмыcта cтатикалық жəне баяу айналатын темпеpатуpаcы нөлге тең ақ еpгежейлі жұлдыздаpдың 

маccа, pадиуc, оpталық тығыздық, оpталық қыcым cияқты негізгі паpаметpлеpі клаccикалық физика 

теоpияcы аяcында анықталды. Оcы мақcатта Чандpаcекаp жуықтауында алынған айныған 

электpондық газдың күй теңдеуі, маccаның баланc жəне гидpоcтатикалық тепе-теңдік теңдеулеpінен 

тұpатын диффеpенциялдық теңдеулеp жүйеcі өлшемcіз түpге келтіpілді жəне cандық əдіcтеpдің 

көмегімен интегpалданды[3]. 

Жұмыcтың негізгі мақcаты бойынша cтатикалық, баяу айналатын магнетаpлаp нейтpонды жəне 

ақ еpгежейлі жұлдыз pетінде қаpаcтыpылып, олаpдың айналмалы кинетикалық энеpгияcының уақыт 

бойынша өзгеpіcі, магнит өpіcі cияқты паpаметpлеpі еcептелінді. Алынған нəтижелеp cəйкеc бақылау 

нəтижелеpімен cалыcтыpылды [4]. 
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Проблема идентификации масс и фундаментальных взаимодействий частиц темной материи в 

настоящее время является одной из актуальных фундаментальных проблем в физике элементарных 

частиц, астрономии и астрофизике. 

В этой работе мы исследуем распределение темной материи в различных галактиках, решая 

уравнения равновесия самогравитирующей системы, состоящей из фермионов, с фиксированными 

температурами и параметрами вырождения в общей теории относительности. 

Мы исходим из модели известной в литературе как РАР (Руффини-Аргельеса-Руэда) модель [1]. 

Уравнения равновесия модели РАР состоят из уравнений Толмана-Оппенгеймера-Волкова для 

тензора энергии-импульса идеальной жидкости. При объяснении кривых вращения галактик модель 

РАР описывает распределение темной материи в центральной части и гало галактики. Балдж и диск 

описываются через барионную материю (газ, пыль, звёзды и т.д.) [2]. Уравнение состояния темной 

материи (плотность и давление фермионной системы) определяется из статистики Ферми-Дирака 
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где интегрирование ведется по всему импульсному пространству,    1)1/)((exp  kTf p 
 

– 
функция распределения, 

22222 mccmpc   – кинетическая энергия частицы,   химический 

потенциал с вычтенной энергией покоя частицы, m – масса частицы, с – скорость света в вакууме, р – 

импульс частицы, h – постоянная Планка, k – постоянная Больцмана, T – температура системы. 

Решение этой системы уравнений приводит к непрерывному и новому профилю тёмной материи с 

плотным ядром и разряженным гало галактики. Подбирая различные значения для массы фермиона, 

химического потенциала и температуры системы можно получить целый ряд (класс) профилей 

тёмной материи. 

Результаты исследованы были применены для галактики Млечный Путь. Показано, что РАР 

модель на сегодняшний день является единственной моделью, которая может объяснить распре-

деление тёмной материи в ядре и гало галактик. В то время как другие широко известные модели 

могут объяснить распределение тёмной материи только в отдельной компоненте галактики, в 

частности, гало. 
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Бұл жұмыста, айналмалы нейтрондық жұлдыз өрісінде болатын ұйытқу мен сынақ денесінің 

қозғалысын ЖСТ – да қарастыратын боламыз. Айналмалы нейтрондық жұлдыз өрісіндегі сынақ 

денесінің қозғалысын ЖСТ-да орындаймыз. Ол үшін метриканы дұрыс анықтап алу қажет. Фоктың 

бірінші жуықтау əдісін қолдана отырып, нəтижелерді көрсетіміз. Біздің жағдайда, Фоктың бірінші 

жуықтау метрикасының орнына q – метрикасын қолданамыз. Айналмалы емес q – метрикасын q – ң 

бірінші дəрежесі бойынша қатарға жіктеп, алынған мəнді Фоктың бірінші жуықтау метрикасымен 

эквиваленттілігін анықтау. Эквиваленттілігі анықталғасын, q – метрикасына Фоктың айналатын 

бөлігін қосамыз. Сол арқылы, Фоктың əдісі бойынша А мен М векторларын анықтаймыз. Ал, 

қозғалысын белгілеп алған метрика бойынша, Лагранж функциясын анықтаймыз. Сол бойынша 

қозғалыс теңдеуі үшін графиктер аламыз. Бізде сынақ денесін шағын, тығыздығы аз, айналымы əлсіз 

деп есептеп аламыз. Сынақ денесінің өзіндік айналуы жоқ есептейміз. Айналмалы нейтрондық 

жұлдызды сипаттайтын барлық параметрлерді есепке аламыз. Алынған нəтижелерді график түрінде 

нəтижелер бөліміне енгіземіз. 
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В ряде работ было показано, что эффекты кластерной поляризации оказывают большое влияния 

как на связанные, так и на резонансные состояния исследованных ядер. Поэтому целью данных 

исследований стало изучение влияния поляризации на спектр и различные процессы в ядре 6Li. 

Поляризация представляет собой явление, при котором легкие ядра изменяют свою форму и размер 

при взаимодействии с другими ядрами. Для исследования эффектов кластерной поляризации на 

состояния ядра 6Li была модифицирована микроскопическая трехкластерная модель, предложенная в 

[1]. Данная модель сводит трехкластерную задачу к системе бинарных каналов. Преимущество этой 

модели состоит в том, что она дает возможность учитывать кластерную поляризацию и обеспечивает 

более точное описание слабосвязанных двухкластерных подсистем. Модифицированная модель 

позволяет учитывать несколько трехкластерных конфигураций для исследуемого ядра. Для ядра 6Li 

были выбраны две трехкластерные конфигурации – α+p+n и 3H+d+p. Они дают нам возможность 

учесть все доминирующие бинарные каналы в 6Li, а именно, каналы α+d, 5He+p, 5Li+n и 3H+3He, и, 

тем самым, исследовать более реалистично состояния ядра 6Li в большом интервале энергий. 

Расчеты были проведены с полуреалистичным нуклон-нуклонным потенциалом известным в 

литературе как потенциал Миннесоты [2]. В таблице 1 показан низкоэнергетический спектр 6Li. Он 

представлен одним связанным состоянием и четырьмя резонансными состояниями. Расчеты были 

проведены как с учетом поляризации (Р), так и без учета поляризации (N). В таблице 1 представлены 

также экспериментальные данные. 

Как видно, кластерная поляризация играет большую роль в формировании спектра ядра 6Li, она 

сдвигает энергию основного состояния и 3+ резонансного состояния более чем на 1МэВ. Кроме этого, 

кластерная поляризация, как показано в таблице 1, существенно уменьшает ширины наблюдаемых 

резонансов. 

 

Таблица 1. 

Влияние кластерной поляризации на связанные и резонансные состояния 6Li 

 
 P N Экспериментальные данные [3] 

 
E, МэВ Г, МэВ E, МэВ Г, МэВ E, МэВ Г, МэВ 

1+ -1.474  -0.249  -1.4743 - 

3+ 0.711 0.0204 1.741 0.284 0.712 ±0.002 0.024 ± 0.002 

2+ 3.259 

4.962 

1.612 

0.812 

3.913 

5.262 

2.237 

1.41 

2.838 ±0.022 1.30 ± 1.00 

1+ 3.974 2.812 4.108 3.919 4.176±0.050 1.5±0.2 

 

Проведенные исследования показывают, что кластерная поляризация оказывает существенное 

влияние на параметры связанного и резонансных состояний в ядре 6Li. 
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Кескінді жан-жақты түсіну бір ғана объектілік жіктеуді қажет етпейді. Суреттің мазмұнын 

сипаттау үшін автоматты түрде сурет субтитрлерін құруда көптеген жетістіктер болды, бұл суретті 

бір объект классына жіктеуге қарағанда, бейнені толық түсінуге жақын. Біздің жұмыс имидждік 

жазулар жасаудағы көптеген ілгерілеушіліктерден, сондай-ақ бұрынғы зерттелген жұмыстардан 

қорытындыланады[1]. 

Кеуде қуысының рентгені (chest X-ray) – өкпенің көптеген ауруларын скринингке жəне 

диагностикалауға арналған қол жетімді рентгенологиялық зерттеулердің бірі. Рентгенологиялық 

есептердің сүйемелдеуімен рентгендік зерттеулердің көптеген саны жинақталған жəне көптеген 

заманауи ауруханалардың суреттері архивтеу жəне байланыс жүйелерінде (PACS) сақталған. Екінші 

жағынан бұл əлі ашық баға жетпес бейнелеуді қамтитын аурухана көлеміндегі білім қорының осы 

түрі қалай екендігі туралы сұрақ кең ауқымды. Жоғары дəлдіктегі компьютерлік диагностика (CAD) 

жүйелері деректерге негізделген терең оқыту парадигмаларын жеңілдетеді. [2]. 

 

 
 

Сурет 1. CoronaVirus (COVID-19) кеуде қуысының рентгендік кескіні туралы мəліметтер.  

Сол жақта бізде оң (яғни, жұқтырылған) рентген суреттері, ал оң жағында теріс сынамалар бар. Бұл суреттер пациенттің 

COVID-19 (яғни коронавирус) бар-жоғын автоматты түрде болжау үшін TensorFlow жəне Keras көмегімен терең оқыту 

моделін үйрету үшін қолданылады. 

 

Біз кеуде рентгенограммасында өкпе өрістерін текстуралық талдаудың толық автоматты 

схемасын ұсындық. Əдіс автоматты түрде сегменттелетін суреттегі жергілікті аймақтардағы 

текстураны талдауға негізделген. 
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Қараңғы материя деп астрономияда, космологияда жəне теоретикалық физикада 

электромагниттік сəуле шығармайтын жəне онымен əсерлеспейтін, тек гравитациялық əсерлесуге 

қатысатын материяның гипотетикалық түрін атайды. Оның бар болуын галактикалардың айналу 

қисықтарын, гравитациялық линзалауды, реликтік сəулеленуде із қалдырған тығыздықтың 

флуктуациясын зерттей арқылы тіркеуге болады. Галактикалардың айналу қисығы объектілердің 

сызықтық жылдамдығының центрден бастап, галоға дейін радиал координатқа тəуелділігін көрсетеді. 

Əдебиетте кез келген галактикада қараңғы материяның үлес салмағын есептеу үшін тек қана 

галомен шектеледі. Бұнын негізгі себебі бақылау мəліметтері толық болмағандықтан қараңғы 

материяның үлестірілуі галода көбірек шоғырланған деп есептеледі. Сондықтан галактикалардың 

күрделі құрылымы көп жағдайда ескерілмей кетіп жатады жəне қараңғы материяның массы 

галактиканың ішкі бөліктерінде толық есептелінбей қалады. Алайда, Құс жолы жəне Андромеда 

галактикалары үшін айналу қисықтары жəне олардың күрделі құрылымы да əдебиетте белгілі. Осы 

жұмыста аталған екі галактиканың айналу қисықтарын күрделі құрылымдарын ескеріп тұрғыздық 

жəне қараңғы материяның толық массасын əр құраушы бөлік үшін анықтадық. 

Құс жолы жəне Андромеда галактикаларының айналу қисықтары центрден галоға дейінгі 

аралықта зерттелді. Галактикалардың айналу қисықтарын тұрғызуда балдж жəне диск үшін 

exponential sphere профилі жəне гало үшін NFW, Burkert, Moore, Isothermical, Beta, Brownstein 

профильдері пайдаланылды. [1] əдебиеттегі сипатталған фитинг əдісін Андромеда жəне Құс жолы 

галактикаларының айналу қисығына қолданып, балдж, диск жəне гало үшін ең жақсы сəйкес келетін 

профиль параметрлері есептелінді. Екі галактикаға фиттинг жасау барысында балдж үшін 0-ден 

20kpc-ге дейін, диск үшін 0-40kpc, ал гало үшін 1-385kpc [2] аралық қарастырылды. Галоны 

қарастырғанда 6 модельдің арасынан ең жақсы нəтиже көрсеткен модельді табу үшін Bayesian 

information criterion (BIC) [3] қолданылды. Алынған нəтижелер əдебиетте белгілі есептеулермен 

салыстырылды жəне өзара үйлесімді болатыны көрсетілді. 

Қорыта келе, қараңғы материяның массасын анықтау барысында міндетті түрде галактикалардың 

күрделі құрымын ескеру керектігі көрсетілді. 
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Бұл жұмыста гравитациялық шектелген үш дене есебін қарастырамыз. Бұл мəселені зерттеу 

классикалық физикада ұзақ тарихқа ие, алайда əлі күнге толықтай шешімін таппаған жəне өзектілігін 

жоғалтпаған. Аспан əлеміндегі планеталар, жұлдыздар т.б. объектілер бір-бірімен гравитациялық 

əсерлеседі. Олар көп бөлшекті жүйелер, алайда бұндай жүйелердің қозғалысын сипаттау жалпы 

жағдайда күрделі болып келеді. Дегенмен, үш дене мəселесі көп бөлшекті жүйелердің ішіндегі ең 

қарапайымы болып саналады жəне де, қозғалыс заңдылықтарын сипаттау бізге көп бөлшекті 

жүйелердің қозғалыс заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік береді. Жалпы жағдайдағы үш дене есебінің 

теңдеулері сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жүйесі, олардың жалпы шешімі болмайтыны 

белгілі. Алайда, табиғатта шектелген үш дене есебі жалпы жағдайдағы мəселеге қарағанда біршама 

қолданысқа ие. 

Жұмыста шектелген үш дене мəселесіндегі планеталар орбитасының орнықтылығы қарастыры-

лады. Қозғалыс орбиталарының орнықтылығы орбитаның векторлық элементтері M- орбиталық 

момент жəне А-Лаплас векторы негізінде зерттеледі. Бұл əдіс қозғалыс теңдеулерін тікелей шешпей, 

орбиталардың орнықтығын зерттеуге мүмкіндік береді[1,2]. 

 

 ,M r p , 
0,

mmp
A M r

m r


 
  
 

,                                               (1) 

 

Сəйкесінше ілгерлемелі қозғалыстың теңдеулерін табу үшін, жоғарыдағы M


 импульс 

моментінің уақыт бойынша туындысын табылады. Алынған нəтижені орбиталардың 

конфигурациясының қайталану периоды бойынша орташаланады. 

Жалпы жағдайда бұл теңдеулер аналитикалық жолмен интегралданбайды. Шектелген 

квазидөңгелекті үш дене есебі үшін таңдап алынған алғашқы шарттарды пайдаланып сандық 

есептеулер негізінде квазидөңгелек орбитасының орнықтылығы зерттеледі. 
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Ақ ергежейлі (АЕ) жұлдыздар – өте ыстық, өлшемі кішкентай, өте тығыз жəне массасы Күн 

массасына (орташа есеппен 0,65 𝑀⊙), ал радиусы Жер радиусына 𝑅Жер жуық келетін, жұлдыздардың 

ең соңғы эволюциялық сатысында пайда болатын шағын нысандар. Ақ ергежейлі жұлдыз жарқырауы 

төмен (10−2−10−3 Күн жарқылы) жəне өлшемдері кіші, массасы үлкен болғандықтан əдеттегі 

жұлдыздардың тығыздығынан шамамен 106-109 есе жоғары болатын ыстық жұлдыздар [1]. Сондай-

ақ, ақ ергежейлі жұлдыздардың ішкі қысымы ондағы айныған электрондық газдың қысымымен 

анықталатын болғандықтан, кейде «айныған ергежейлілер» немесе «айныған жұлдыздар» деп те 

аталады. Ақ ергежейлідегі «ақ» сөзі осы кластағы бірінші ашылған жұлдыздардың (40 Эридиан жəне 

Сириус В – ыстық ақ ергежейлі жұлдыздар) түсімен байланысты. Жұлдыздың түсі оның беткі 

температурасына байланысты: eгер ақ ергежейлі жұлдыздар өте ыстық болса, олар көгілдір-ақ түс 

шығарады, ал суыған сайын қызыл түске қарай өзгере бастайды [2] . 

Жұмыста ақ ергежейлі жұлдыздардың негізгі параметрлерін анықтау əдістемесі көрсетілді. Осы 

мақсатта, гидростатикалық тепе-теңдік теңдеуі, массаның баланс жəне Чандрасекар, Салпитер, Байко 

күй теңдеулерінен құралған жүйе шешілді. 

Жұмыстың негізгі мақсаты ақ ергежейлі жұлдыздардың негізгі параметрлерін есептеу болып 

табылады. Нəтижесінде, сандық шешімдер арқылы ақ ергежейлі жұлдыздардың негізгі параметрлері 

есептелінді жəне масса –орталық тығыздық, масса-радиус, радиус-орталық тығыздық қатынастары 

алынды. Cоңында алынған сандық шешімдер арқылы графиктер тұрғызылды. Барлық есептеулер 

Mathematica бағдарламасында қалай жүргізілу керектігі көрсетілді [3]. 

Жалпы, АЕ жұлдыздарды зерттеудің қазіргі таңдағы астрофизика мен космологияға қатысты 

бірнеше мəселелерді шешу үшін маңыздылығы зор. Яғни АЕ-нің біркелкі таралуы жұлдыздардың 

құрылымы, олардың біздің Галактикадағы эволюциясы туралы мəліметтерді береді жəне осы АЕ 

жұлдыздардың жарылуы салдарынан болатын Ia типті асқын жаңа жарылысты астрономдар Əлемнің 

үдемелі ұлғаю жылдамдығын анықтауға пайдаланады [3]. 
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Жұмыстың мақсаты – Fermi ғарыштық телескобымен анықталған космологиялық гамма-

сəулелену жарқылдарының (ГСЖ) уақытқа тəуелді сипаттамасын алу, атап айтқанда, ГСЖ-ның 

барлық уақыт бойынша үлестірімін құру [1]. 

Жұмысты жасау үшін Fermi-GBM катологын жүктеп аламыз, өйткені ол ең толық каталог болып 

табылады. Катологтан гамма-сəулелену жарқылдарының атаулары туралы ақпарат жəне олардың 

ұзақтығы T90 туралы ақпарат аламыз, себебі оның ұзақтығы бір бағанды катологтағы параметрлердің 

бірі болып табылады. Бұл параметрді алып, үлестірімнің гистограммасын тұрғызамыз. Кейбір гамма-

сəулелену жарқылдары 2 секундтан аз жарқыраса, кейбіреулері 2 секундтан көп жарқырайды [2]. Бұл 

жердегі екі секунд дəл сол керекті шекара болғандықтан, барлық уақыттардың ұзақтылығы жазылған 

бағанды алып, соны бөлеміз. Екі массив жасаймыз, сөйтіп екі тізім болады. Содан кейін біз бұл 

тізімді пайдалана отырып гистограмма құрамыз. 

Нəтижесінде, ГСЖ-ның ұзақтығының таралу графигін (Сурет 1) аламыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1. Гамма-сəулелену жарқылдарының ұзақтығының таралу гистограммасы. 
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В данной работе задача о движении пробного тела в гравитационном поле массивного вращаю-

щегося тела рассмотрена с помощью адиабатической теории. Адиабатическая теория используется 

для того, чтобы исследовать эволюционное движение в механике общей теории относительности [1]. 

Данная задача рассмотрена на основе метрики Хартла-Торна в приближении 1/𝑐2 [2]: 

 

𝑑𝑆2 = [1 −
2𝐺𝑚0

𝑐2𝑟
+

2𝐺𝑄𝑃2(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑐2𝑟3
+

2𝐺2𝑚0
2

𝑐4𝑟2
−

4𝐺2𝑚0𝑄𝑃2(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑐4𝑟4
] 𝑐2𝑑𝑡2 +

4𝐺𝐽

𝑐2𝑟
𝑠𝑖𝑛2𝜃 𝑑𝑡𝑑𝜑 − 

−[1 +
2𝐺𝑚0

𝑐2𝑟
−

2𝐺𝑄𝑃2(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑐2𝑟3
][𝑑𝑟2 + 𝑟2(𝑑𝜃2 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃 𝑑𝜑2],                            (1) 

 

где 𝐺 – гравитационная постоянная, 𝑚0 – масса центрального тела, 𝑄 – квадрупольный момент 

центрального тела, 𝐽 – угловой момент центрального тела, 𝑃2(𝑐𝑜𝑠𝜃) – полиномы Лежандра. Для этой 

метрики гамильтониан имеет следующий вид: 

 

𝐻 = 𝑚𝑐2 +
𝑝2

2𝑚
−

𝐺𝑚𝑚0

𝑟
+

𝐺𝑚𝑄𝑃2(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑟3
−

𝑝4

8𝑐2𝑚3
−

3𝐺𝑚0𝑝2

2𝑚𝑐2𝑟
+

𝐺2𝑚𝑚0
2

2𝑐2𝑟2
+

3𝐺𝑄𝑝2𝑃2(𝑐𝑜𝑠𝜃)

2𝑚𝑐2𝑟3
− 

−
𝐺2𝑚𝑚0𝑄𝑃2(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑐2𝑟4
+

2𝐺(�⃗� [𝑟, 𝐽])

𝑐2𝑟3
.                                                        (2) 

 

В работе с использованием метода усреднения получено среднее значение гамильтониана: 

 

�̅� = 𝑚𝑐2 −
𝑚𝛼2

2𝑀0
2 −

3𝑚𝛼4

𝑐2𝑀𝑀0
3 +

15𝑚𝛼4

8𝑐2𝑀0
4 +

2𝑚2𝛼4
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3 (�⃗⃗�, �⃗⃗�) −

3𝑚3𝛼4

4𝑚0𝑀5𝑀0
3 (�⃗⃗�, �⃗⃗⃗�)

2
+ 

+
1

𝑚0𝑐2
(

9𝑚3𝛼6𝐵𝑥
2

8𝑀5𝑀0
3 −

𝑚3𝛼6𝐵𝑥
2

𝑀3𝑀0
5 +

3𝑚3𝛼6𝐵𝑦
2

8𝑀5𝑀0
3 −

𝑚3𝛼6𝐵𝑦
2

4𝑀3𝑀0
5 −

3𝑚3𝛼6𝐵𝑧
2

2𝑀5𝑀0
3 +

5𝑚3𝛼6𝐵𝑧
2

4𝑀3𝑀0
5 ),                (3) 

 

где (�⃗⃗�, �⃗⃗�) = 𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 + 𝐵𝑧
2 = 𝑄, 𝛼 = 𝐺𝑚𝑚0 , 𝑀= 𝐽 – угловой момент, 𝑀0 – адиабатический инвариант. 

В предельных случаях: при 𝑄 = 0 и 𝐽 = 0 выражение (3) перейдет в выражение для метрики 

Шварцшильда [3], при 𝑄 = 0 и 𝐽 ≠ 0 – для метрики Лензе-Тирринга. 

Полученное значение �̅� позволит найти вид угловой скорости ⃗⃗⃗⃗, используя формулу ⃗⃗⃗⃗ =
𝜕�̅�

𝜕�⃗⃗⃗�
. 

Таким образом, преимущество использования адиабатической теории состоит в том, что, путем 

нахождения частной производной от среднего значения гамильтониана �̅� по угловому моменту �⃗⃗⃗�, 

можно будет решить вопрос об эволюционном движении в данной задаче. 
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Бұл жұмыcтa, рeлятивиcтік, ортaлық дeнeгe жaқын квaзидөңгeлeк орбитaлaрының орнықтылығы 

зeрттeлeді. Рeлятивиcтік Лaгрaнж жəнe Гaмильтон функциялaрмeн жəнe cынaқ дeнecі үшін қозғaлыc 

тeңдeулeрі aлынaды. Cынaқ дeнecі ортaлық дeнeгe жaқын aумaқтaрдa қозғaлғaндa, Хиллa бeттeрі 

нeгізіндe квaзидөңгeлeк орбитaның шeшімін тaбaмыз. Cынaқ дeнecінің квaзидөңгeлeк 

орбитaлaрының орнықтылығын зeрттeу үшін орбитaның вeкторлық элeмeнттeргe нeгіздeлгeн 

тeңдeулeрін aлaмыз. Шeктік жaғдaйдa, яғни дөңгeлeк орбитa жaғдaйындa, қозғaлыcтың орнықты 

болaтындығы көрceтілді. Орбитa шeңбeрдeн мaрдымcыз aуытқығaндa, қозғaлыc тeңдeулeрінің 

күрдeлі болуынa бaйлaныcты, дəл aнaлитикaлық шeшімдeрі жоқ. Aлaйдa, тeңдeулeрді жуықтaп 

шeшудің aлғaшқы нəтижeлeрі көрceткeндeй, қозғaлыc aлғaшқы шaрттaрғa бaйлaныcты шaртты 

орнықты болaды, яғни ондaй шaрттaрдың бірі рeтіндe aлғaшқы орындaрын aйтуғa болaды. 
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«Ғарыштық ауа-райы» ұғымы тікелей космостағы жəне жердегі технологиялардың құрылымына, 

адамның денсаулығы мен өміріне əсер ететін Күндегі қолайсыз жағдайларға жатады. Бұл жұмыстың 

мақсаты орбитадағы ғарыштық аппараттардың жұмысына зиянын азайту үшін күн жарқылы мен 

Күннің белсенді аймақтарын сəйкестендіріп табатын жаңа алгоритм құру. Бұл алгоритм кескінді 

жақсарту, сегментациялау, үлгіні тану жəне математикалық морфология əдістері негізделген Күннің 

белсенді аймақтарын (күн дақтарының, күн сəулесінің жарқылының) автоматты түрде анықтау 

алгоритмі жасалды. Күннің бетінде Күннің магниттік активті жəне индикация мəні Күннің магниттік 

активтілік мəнімен бірдей аймақтарындағы көрінетін күн дақтары көрінеді. Күн активтілігін бақылау 

мен болжау кезінде Күн дақтарын анықтау жəне жіктеу пайдалы əдістер болып табылады. 

 

  
 

Сурет 1. Сенімді əдістерді қолданып кескіннің ең жарқын аймағын анықтау. 

(2011/08/09, X-ray class: X6.9, AR 1263, AIA 335 Å) 

 

Бұл жұмыста біз суреттегі ең жарқын жерді таппас бұрын Гаусс бұлыңғырлығын қолдандық. 

Бұлыңғырлықты қолдану арқылы біз бір-бірінен берілген радиуста пикселдерді орташаладық. 

Орташа мəнді алу жоғары жиілікті шуды жоюға мүмкіндік береді. Біз Гаусс бұлыңғырлығы 

радиусына сəйкес мəндерді қолдандық. Егер біз шаманы тым аз етіп алатын болсақ, біз ортаның 

əсерін азайтамыз жəне үлкенірек, жарқын аймақтарды жіберіп аламыз. Алайда, егер радиус тым 

үлкен болса, кішкентай жарқын аймақтар байқалмайды. 
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В фундаментальной физике существует ряд нерешенных проблем, одним из которых связан с так 

называемым явлением конфайнмента. Суть проблемы заключается в том, что в теориях Янга-Миллса 

как и в абелевых теориях существует поляризаций вакуума, за счет которой, константы 

взаимодействия меняется с расстоянием между объектами исследования. При энергиях меньше 200 

Мэв возникает асимптотическая свобода когда пертурбативная теория уже не способна описать 

систему а при энергиях порядка 200 Мэв наблюдается другой эффект – удержания кварков, за счет 

чего наблюдать в свободном виде их невозможно [1]. Конфайнмент подтверждён 

расчётами решёточной КХД, но математически не доказан. В классических теориях поля существует 

циллиндрические системы напоминающие трубки с конечными продольными размерами внутри 

который протекает магнитное поле – вихревые линий Абрикосова. В нашем случае было рассмотрено 

система полей Янга – Миллса обладающими ненулевыми массами бозонов, которые взаймодействует 

со скалярным полем с Хиггсовским потенциалом что, явно нарушает калибровочную симметрию. 

Рассмотрим лагранжиан данной теории 

 

ℒ = −
1

4
𝐹𝜇𝜈

𝑎 𝐹𝑎𝜇𝜈 −
(𝜇2) 𝜈

𝑎𝑏,𝜇

2
𝐴𝜇

𝑎𝐴𝑏𝜈 +
1

2
∂𝜇𝜙 ∂𝜇𝜙 +

𝜆

2
𝜙2𝐴𝜇

𝑎𝐴𝑎𝜇 −
𝜆

4
(𝜙2 − 𝑀2)2. 

 

Здесь тензор напряженности 𝐹𝜇𝜈
𝑎  определен через калибровочный (цветовой) 4-потенциал 𝐴𝜇

𝑎 как 

𝐹𝜇𝜈
𝑎 = ∂𝜇𝐴𝜈

𝑎 − ∂𝜈𝐴𝜇
𝑎 + 𝑔𝑓𝑎𝑏𝑐𝐴𝜇

𝑏𝐴𝜈
𝑐 ; 𝑓𝑎𝑏𝑐 – структурные константы SU(3) группы, 𝑎 = 1,2,3. . .8; 

𝑀, 𝜆, Λ, (𝜇) 𝜈
𝑎𝑏,𝜇

 – константы теории, 𝑔 – константа связи цветовых полей. После варирования и 

численных вычислений уравнений движения, были получены энергетические спектры системы и 

напряженности полей вдоль трубки которые зависят только от продольного расстояния [2]. Это 

возможно говорит о пользу того что неабелева теория Прока + Хиггса описывает КХД при высоких 

энергиях. 
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Қараңғы материя (ҚМ) – электромагниттік əсерлесуге қатыспайтын, тек қана гравитациялық 

əсерлесуде байқалатын материяның ерекше түрі. Сол себепті оны тікелей бақылаудың мүмкіндігі 

жоқ. ҚМ ұғымы галактикадағы жасырын масса мəселесі мен гравитациялық линза эффектісін 

теориялық тұрғыдан түсіндіру үшін енгізілген. Оның құрамы мен табиғаты əлі күнге дейін белгісіз. 

ҚМ галактикалар тəрізді космологиялық объектілердің айналасында жəне олардың кластерлерінде 

шоғырланған. Қазіргі уақытта Əлемнің жалпы энергетикалық үлесінің 4.8%-ын бариондық материя, 

26.8%-ын ҚМ, ал 68.3%-ын қараңғы энергия құрайды [1]. 

 

 
 

Сурет 1. U11819 галактикасы үшін əртүрлі профильдерден алынған айналу қисығы 

 

Бұл жұмыста қараңғы материяның U11819 шиыршықты галактикасында үлестірілуінде кеңінен 

қолданылатын изометриялық, Бета, Буркерт, Браунштейн, Эйнасто жəне экспоненциалды сфералық 

тəрізді тығыздық профильдері арқылы зерттелді (Сурет 1 қараңыз). ҚМ құрылымы сфералық-

симметриялы, ал қысымы нөлден өзгеше деп болжам жасалды. Əрбір профильдің еркін 

параметрлерін анықтау үшін айналу қисығы тұрғызылды. Таңдап алынған тығыздық профильдерінің 

арасындағы ең жақсы сəйкестік профильді анықтауда Байес ақпараттық критерийі (BIC) қолданылды 

[2]. Сондай-ақ, гидростатикалық тепе-теңдік теңдеуі шешіліп, əрбір профиль үшін қысым профилі 

анықталды. Қысым профилі мен оған сəйкес келетін тығыздықты біріктіре отырып, U11819 

шиыршықты галактикасындағы ҚМ күй теңдеуі алынды. 

Жұмыстың негізгі мақсаты – таңдап алынған профильдерді қолданып, U11819 шиыршықты 

галактикасындағы қараңғы материяның толық массасын анықтау. ҚМ-ның қысымы нөлден өзгеше 

деп қарастырып, оның күй теңдеуін алу. Алынған күй теңдеуін қолдана отырып, галактикалардың 

құрылымдарының қалыптасуында маңызды рөл атқаратын ҚМ таралуындағы дыбыс жылдамдығын 

анықтау жəне ҚМ əсерінен туындайтын гравитациялық линза эффектісін бағалау үшін сыну 

көрсеткішін есептеу. 
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Солнце является астрофизическим объектом, интерес к которому определяется как чисто 

научными аспектами, так и практическими, так как Солнце влияет на Землю и на нашу жизнь. Во 

время солнечной вспышки уровень рентгеновского и ультрафиолетового излучения повышается, и 

заряженные частицы создают сильные магнитные поля [1]. Основными мерами противодействия 

является постоянный мониторинг солнечной активности. Целью данной работы является разработка 

программы для визуализации солнечных данных и для вычисления скорости пересоединения в 

солнечных вспышках с помощью программы Java. 

В процессе выделения энергии при солнечных вспышках происходит магнитное пересоединение. 

Скорость пересоединения – важная величина потому что она накладывает критические ограничения 

на модель переподключения. 

Для работы с данной программой в первую очередь нужно загрузить с интернет ресурсов 

характеристики Солнечной вспышки, необходимые для вычисление скорости пересоединения 

интерисующего нас класса. После выбора характеристик, программа сама вычисляет скорость 

пересоединения [2]. 

Полученное нами значение скорости пересоединения по сравнению с прогнозируемым 

значением Петчека является на порядок меньше. Значение скорости пересоединения распределено в 

диапазона 10-4-10-3, и скорость пересоединения уменьшается с увеличением класса вспышек GOES. 

Тем не менее, с учетом энергетического баланса в каждой вспышке, мы можем отметить, что наши 

результаты не противоречит общеизвестным значениям, коэффициент освобождения энергии 

|dEmag/dt| сопоставим со средним коэффициентом освобождения энергии Eflare/t во время импульсной 

фазы вспышки. 
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“Компактные объекты – это будущее нашей Вселенной” именно с таких слов я хочу начать свое 

выступление. Все мы знаем, что в космосе ежеминутно рождаются и умирают звезды, а компактные 

объекты представляют собой конечную стадию жизни нормальных звезд. Когда звезда “умирает” она 

может превратиться в белого карлика, нейтронную звезду или черную дыру. Очевидно, что 

существует много факторов, которые определяют дальнейшую судьбу умирающей звезды, но самым 

главным является масса самой звезды. И в этом плане белые карлики, исследованы намного лучше, 

чем нейтронные звезды или черные дыры, у них довольно ясно определены и нижние и верхние 

границы масс. Точной верхней границы масс для образования нейтронных звезд не существует, эту 

верхнюю границу масс делят нейтронные звезды и черные дыры, аналогично нижняя граница масс 

для черной дыры. То есть невозможно с абсолютной уверенностью сказать, станет ли звезда 

нейтронной звездой или черной дырой. Особенностью компактных объектов является их 

относительно небольшие размеры, но при этом сравнительно большие массы. Именно благодаря этой 

особенности их и прозвали компактными объектами. Ниже таблица с характерными особенностями 

каждого компактного объекта по-отдельности. 

 

Таблица 1. 

 
Объект Масса Радиус Средняя плотность 

Солнце (для сравнения) 𝑀⊚ 𝑅⊚ 1 

Белый карлик ≤ 𝑀⊚ ∼ 10−2 𝑅⊚ ≤ 107 

Нейтронная звезда ∼ (1 ÷ 3)𝑀⊚ ∼ 10−5 𝑅⊚ ≤ 1015 

Черная дыра ∼ 10 𝑀⊚ 2𝐺𝑀

𝑐2
 ∼

𝑀

𝑅3
 

 

Каждый компактный объект крайне интересен для физики и в частности астрофизики. С каждым 

годом открываются все более новые и новые компактные объекты, а это не может не двигать науку 

вперед. С каждым годом люди узнают о них что-то новое, с каждым годом совершенствуются 

технологии и методы их исследования, выдвигаются новые теории и возможные решения проблем, 

но это лишь капля в море, до полного их изучения еще очень далеко, но не невозможно. Хочу 

вернуться к словам, которые я сказал в самом начале: “Компактные объекты – это будущее нашей 

Вселенной”. Рано или поздно любая звезда прекращает свое нормальное существование и становится 

одним из трех возможных компактных объектов. О них можно говорить очень много и очень долго. Я 

хочу только сказать, что по самым логичным и правдоподобным теориям в будущем во Вселенной не 

останется никаких других объектов, кроме как компактных объектов. Вероятнее всего останутся 

только черные дыры, которые в конце концов смогут поглотить все остальное. 
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Алмаз тəрізді көміртек (ағылш. Diamond-like carbon, DLC), sp2 - жəне sp3-будандастырылған 

байланыстары бар графит [3] (электр өткізгіштік) жəне алмаз (химиялық инерттілік, жылу 

өткізгіштік, радиациялық төзімділік) қасиеттерін біріктіреді [1, 2]. 

Ir нанобөлшектерімен (99,9 ат.%) алмаз тəрізді жұқа жабындылардың синтезі біріктірілген 

көміртегі нысанын (99,999 ат.%) ионды-плазмалық магнетронды тозаңдану əдісімен жүргізілді. 

Инертті газ атмосферасындағы кварц жəне кремний төсемдерінде аргон (99,999 ат%). Иридий 

концентрациясы EDAX құрылғысында энергия дисперсиялық микроанализ (EDS) арқылы зерттелді. 

DLC а-C пленкаларының жергілікті құрылымы Раман спектроскопиясы (RS) əдісімен зерттелді. RS 

əдісі көрсеткендей, көміртегі пленкасындағы иридий концентрациясының өзгеруімен шыңның G 

позициясы өзгермейді. Раман спектрлерінің қалыпты таралуы бойынша ыдырауы, иридий 

нанобөлшектерінің пленкалардың а-С құрылымына айтарлықтай əсерін анықтады. 
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Сурет 1.- Раман спектроскопиясында а-С < Ir> жабындылардың қалыпты таралуы 

 

Раман спектроскопиясы иридий нанобөлшектерінің концентрациясының жабынды 

 

құрылымының қалыптасуына əсерін зерттеді. Иридий концентрациясының жоғарылауымен 

байланыстарды будандастыру sp2 өсетіні көрсетілген. Бұл кремний субстраттарында өсірілген 

жабындыларда анағұрлым маңызды. Осылайша, иридий нанобөлшектерін енгізу DLC 

пленкаларының құрылымына жəне электрондық қасиеттеріне əсер етуі мүмкін деп қорытынды 

жасауға болады. 
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Литий жəне оның негізіндегі қосылыстар əзірленіп жатқан термоядролық қондырғылардың 

бридерлік бланкетінің тритий өндіретін материалдары ретінде қарастырылады. Көп жағдайда 

литийдің басқа материалдармен салыстырғанда артықшылығын жүзеге асыру сұйық литий қатты 

кеуекті материалдың матрицасында капиллярлық күштермен тұрақтандырылған түбегейлі жаңа 

материал литий капиллярлық-кеуекті жүйені (ККЖ) қолдануға негізделген. 

Мұндай жүйелерді ТЯР-да пайдаланудың қажетті шарты оларды детритизациялау мүмкіндігі 

болып табылады. Сондықтан реакторлық сəулелендіру жағдайында сутегі изотоптарының литий 

ККЖ-мен өзара əсерлесу процестерін зерттеу жаңа эксперименттік деректер алуға мүмкіндік береді. 

Осы жұмыста осындай зерттеулердің нəтижелері келтіріледі, атап айтқанда ИВГ.1М (Курчатов 

қ.) реакторының стационарлық жылу қуаты деңгейінде литий ККЖ сынау: 1 МВт; 3 МВт жəне 6 

МВт. 

Тəжірибелер динамикалық сорбция əдісімен литий ККЖ зерттелетін үлгісінен тұратын 

реакторлық ампулада жүргізілді. Үлгінің əртүрлі температураларында (700°с дейінгі диапазонда) 

жүйедегі дейтерий қысымының квази-тепе-теңдік деңгейлері жəне зерттелетін үлгімен үздіксіз 

айдалатын ампулаға берілетін дейтерий ағындарының əртүрлі деңгейлері анықталды. 

Алынған нəтижелердің ғылыми жаңалығы жаңа эксперименттік мəліметтерден тұрады: 

реакторлық сəулелену жағдайында дейтерий ағындарының əртүрлі деңгейлерін беру кезінде литий 

ККЖ бар камерадағы газ құрамының өзгеруінің температуралық тəуелділігі. 
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В публикациях Международного комитета по радиологической защите [1-2], на основе совре-

менных данных о радоноопасности, подчеркивается актуальность исследований влияния радона и его 

дочерних продуктов распада в направлении повышения риска онкозаболеваемости. Исследование 

естественной радиоактивности сырья, в том числе и руды, является чрезвычайно важным вследствие 

прямого воздействия излучения радионуклидов на здоровье человека. 

В данной работе предметом исследования являлась колчеданно-полиметаллическая руда, 

добытая в Жезкентском горно-обогатительном комбинате (ВКО, Бородулихинский район). Основные 

рудные тела месторождений приурочены к зонам межслоевых срывов и характеризуются близкими 

по вещественному составу рудами, отличаясь в основном соотношениями главных компонентов 

(медь : свинец : цинк) и присутствием пирита в тех или иных количествах. Вмещающими рудные 

залежи породами являются вулкагенно-осадочные образования среднего и верхнего девона [3]. 

Таким образом, были отобраны образцы рудных пород с различным содержанием Cu, Pb, Zn, Fe и S. 

Все измерения выполнены поисковым микропроцессорным дозиметром «РКС-01 Г-СОЛО» [4]. 

Измерения производились с периодичностью 3-4 дня. С учетом значений мощности эквивалентной 

дозы (МЭД) фона, которые составили в сентябре 0,108 мкЗв/ час , в октябре 0,113 мкЗв/час , в 

ноябре 0,107 мкЗв/час, получены данные удельной мощности эквивалентной дозы и предоставлены на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Значения удельной МЭД в зависимости от образца руды 

 

Таким образом, из рисунка видно, что образцы с большим содержанием Cu, Pb, Zn имеют 

повышенные значения. 

 
Литература 

 

1. Риск заболевания раком легких в связи с облучением дочерними продуктами распада радона внутри помещений: 

Публикация 50 МКРЗ.– М.: Энергоатомиздат, 1992.– 112 с. 

2. Защита от радона-222 в жилых зданиях и на рабочих местах. Публикация 65 МКРЗ. Пер с англ. М.: 

Энергоатомиздат, 1995. 78 с. 

3. В.М. Волков, А. М. Гинатулин, И. Т. Сахаров, К.А .Чекалова «Орловское рудное поле на рудном Алтае» // Алма-

Ата. – 1972. – 107 стр. 

Научно-производственное предприятие ТОО «СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)» // https://solo.kz/  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер образца

уд
М

Э
Д

, м
кЗ

в/
ча

с 
кг

mailto:meruyert.akhmadiyeva0701@gmail.com


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

38 
 

УДК 539.143; 539.17 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ ЯДЕР МЕТОДОМ 

ПАРАМЕТРИЗОВАННОГО ФАЗОВОГО АНАЛИЗА 

 

Бекмырзаева А.Р. 
Научный руководитель: доктор PhD Ю.А. Зарипова 

КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы 

e-mail: luna_ed@mail.ru 

 

Любые аномалии в размере и форме сложных конкретных ядер являются косвенными 

свидетельствами отклонений от нейтронно-протонной структуры, а именно, – наличия в объеме ядра 

нуклонных сгустков-кластеров или нуклонных ассоциаций. Так, например, легкие ядра, вплоть до 
40Ca и особенно 4n-ядра сильно кластеризованны, что сказывается на проявлении различных 

кластерных эффектов при взаимодействии, в частности, с пучками ионов. Анализ таких ядер по-

прежнему представляет большой интерес. Таким образом, исследования мультикластерного состава, 

размеров и несферичности атомных ядер являются одними из основных актуальных, современных 

проблем ядерной физики [1]. 

Методом параметризованного фазового анализа (ПФА) осуществлялся теоретический анализ 

экспериментальных дифференциальных сечений. В экспериментальных угловых распределениях 

дифференциальных сечений упруго рассеянных альфа-частиц на ядрах-мишенях параметры S-

матрицы определялись методом подгонок по однозначным минимальным значениям χ2-карт для 

десяти пар свободных параметров теории с помощью ПФА-анализа по осцилляциям дифракций 

Френеля и Фраунгофера. Для поиска свободных параметров ПФА l1, l2, λ1, λ2, b, их оптимальных 

величин, фитирования производилось путем минимизации величины χ2. На рисунке 1, для примера, 

представлен экспериментальный материал по упругому рассеянию альфа-частиц с Еα=28,8 МэВ на 

мишенях 9Be полученной из экспериментальных данных из ядерной базы данных [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Сечения и χ2-распределения для пар свободных параметров ПФА упруго рассеянных альфа-частиц на  
4Не с энергией 28,8 МэВ 

 

Основной задачей любой систематики является обнаружение общих закономерностей в 

изменении физических параметров. Путем анализа и систематики большого экспериментального 

материала были найдены обобщенные глобальные зависимости оптимальных параметров ПФА, 

позволяющие получить угловые распределения дифференциальных сечений для любых ядер. 
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В публикациях Международного комитета по радиологической защите, на основе современных 

данных о радоноопасности, подчеркивается актуальность исследований влияния радона и его 

дочерних продуктов распада (ДПР) в направлении повышения риска онкозаболеваемости. Однако, 

несмотря на то, что первое место причиной рака легких занимает курение табачных изделий, второе 

место занимает радона и его ДПР. В санитарных нормах и правилах по радиационной безопасности в 

РК [1] регламентировано содержание в табаке 137Cs и 90Sc 120 Бк/кг и 50 Бк/кг соответственно, 

которые являются бета-излучателями. Содержание алфа-излучателей ДПР изотопов радона, 

например в питьевой воде, для 222Rn составляет 60 Бк/кг. При распаде радона в ДПР образуется, в том 

числе, 210Po, который является альфа-излучателем с энергией альфа-частиц около 5,5 МэВ и периодом 

распада равным 138 дней. Согласно нормам [2] поступление 210Po с водой и пищей соответствует 0,12 

Бк/кг, а с воздухом – 0,034 Бк/м3. 

В данной работе исследовались образцы сигаретного табака от разных производителей. После 

пробоподготовки, на альфа-спектрометрической установке были получены спектры альфа-излучения 

образцов. На рисунке 1 приведен пример одного такого образца. 

 

 
Рисунок 1. Альфа-спектр образца табака 

 

Таким образом, после калибровки и с учетом фона, большой пик принадлежит энергии альфа-

частиц 5,5 МэВ. После интегрирования активность альфа-радионуклидов в данном образце табака 

составило не менее 0,15 Бк/кг. 
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Ғарыштық сəулелерден келетін нейтрондарды тіркеу жəне олардың əртүрлі заттардан өту 

құбылысын зерттеу үшін ең алдымен оның қалай пайда болатынына тоқталу қажет. Қазіргі таңда 

бізге белгілі ғарыштық сəулелерді 1911 жылы Гесс əуе шарымен жоғары көтерілу кезінде ионизация 

қарқынының ауысатын байқап, тəжірибе жасау нəтижесінде анықтаған болатын.[1] 

Бұл жұмыста ғарыштық сəулелердің адрондық компонентасы нейтрондардың əртүрлі орталар-

дағы: парафин, графит, полиэтилен жəне құрамында бор бар полиэтиленде баяулатылуы; қорғасын-

дағы нейтронның генерациялануы қарастырылды. Зерттеу жұмысы əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі 

ғарыштық сəулелерді вариациялау зертханасында жүргізілді. 

Нейтрондарды СНМ-15,СНМ-18,Гелий-3 детекторлары арқылы нейтрондардың импульсін,оның 

жүрімін анықтаймыз. Нейтронды тіркеу бізге маңызды. Осы тəжірибеде қолданған нейтрондық 

детекторлар жұмыс істеу принципі осы реакция арқасында жүзеге асады. 

 

𝑛 + 𝐻𝑒 →  𝐻1
3 + 𝑝 + 0,76 МэВ 2

3  

 

Нейтрондардың затпен өзара əрекеттесуінің нəтижесінде пайда болған екінші ретті компонента-

ларды тіркеу кезінде көбею жəне шағылысу коэффициенттері алынды. Бірінші конфигурацияда 

нейтрондық детекторға нысана ретінде қорғасынды қойып, оның сыртын полиэтилен шағылыстыр-

ғышпен қоршалды. Келесі конфигурацияларда шағылыстырғышты құрамында бор бар 

полиэтиленмен алмастырылды. Үшінші конфигурацияда графитпен қапталды. 
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Когда сделан хороший выбор потенциала, энергетический спектр связанного состояния может 

быть вычислен с хорошей точностью в контексте нерелятивистской квантовой механики. 

Нерелятивистское уравнение Шредингера, обеспечивающее математически точное определение 

связанного состояния, уже недостаточно, поскольку релятивистская поправка должна учитываться 

при описании современных экспериментальных результатов, полученных как в атомной, так и в 

адронной физике. Тем не менее, нерелятивистское уравнение Шредингера является надежным 

инструментом для изучения и определения энергии связанного состояния. Истинные релятивистские 

поправки в этом случае минимальны. 

В результате в формализме квантовой теории поля теоретическая задача сводится к получению 

релятивистских поправок к нерелятивистскому потенциалу взаимодействия (КТП). Эта концепция 

лежит в основе потенциала Брейта, а также успешной нерелятивистской квантовой теории поля 

Кэсвелла и Лепажа. 

Расчет и порядок выполнения работы: 

1) Связанные состояния в функциональном подходе 

2) Энергия основного состояния трехтельных кулоновских систем 

3) Расчет энергии молекулярных ионов водорода 

Показан аналитический метод расчета релятивистских поправок к кинетической части 

гамильтониана взаимодействия. С помощью этого метода рассчитан энергетический спектр 

молекулярного иона водорода в основном и орбитальном возбужденных состояниях. 

Релятивистские поправки в нашем методе объясняются приведенной массой составляющих 

частиц. Согласно нашим выводам, составная масса связанных состояний больше, чем масса 

свободных состояний. Увеличение массы компонента для легких композитных частиц выше, чем 

увеличение массы компонента для тяжелых композитных частиц. 

Для D2
+ и T2

+ составляющая масса электрона увеличивается, в то время как разница между 

составляющими массами протона, дейтрона и тритона уменьшается; это показывает, что все 

релятивистские эффекты могут быть объяснены только составляющими массами легких частиц, 

подразумевая, что легкие частицы более релятивистские в такой системе. 
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В адронной физике потенциал взаимодействия кварков выбирается исходя из некоторых физи-

ческих предположений. Феноменологические потенциальные модели кварков хорошо описывают 

массовый спектр адронов, состоящих из тяжелых кварков. При изучении свойств адронов, состоящих 

из легких кварков, требуется учет релятивистского характера взаимодействия. Наши исследования 

были посвящены, изучению ширины лептонного распада чармония и боттомия, а также константа 

распада cB -мезона. Определена вероятность радиационного перехода чармония и боттомия. Вычис-

ляются ширины двухфотонной аннигиляции в случае пара-позитрония и трехфотонной аннигиляции 

в случае ортопозитрония. Ширина (скорость) распада парапозитрония на два фотона представлена в 

виде [1] 
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и ширина распада ортопозитрония на три фотона [1]. Для определения скорости распада 

необходимо определить значение ВФ в начале координат. Проведя некоторые детали вычисления 

значения ВФ в начале координат и определим константу нормировки ВФ. Для вычисления применим 

метод осцилляторного представления [4].
 

Экспериментальные значения ширин распада пара- и ортопозитрония, измеренные в [2, 3], 

равны: 
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Видно,что наши результаты для ширин распада удовлетворительно согласуется с 

существующими экспериментальными данными. 
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На данный момент энергия частицы в эксперименте PAMELA определяется по кривизне 

траектории. В магнитном поле движение частицы определяется ее магнитной жесткостью R=pc/q, где 

p – импульс частицы, q-заряд. Частицы, обладающие одинаковой жесткостью R, будут иметь траек-

тории в одном и том же поле одинаковой кривизны. 

Однако, данная методика имеет ошибки порядка 10 процентов, ошибки сравнительно не большие 

по сравнению с аналогичными, проводимыми на данный момент в мире экспериментами. Однако для 

увеличения точности определения энергии и возможности определения энергии в диапазоне выше 

1011 Эв была разработана методика корреляционных кривых, с помощью которой планируется 

уменьшить ошибки определения энергии с помощью калориметра эксперимента PAMELA в 2-5 раз. 

В таблице 1 приведена измеренная на эксперименте PAMELA жесткость по кривизне 

траектоории частицы и определенная жесткость с помощью новой методики корреляционных кривых 

для произвольных событий. 

 
Таблица 1. 

 
Жесткость (в ГВ) первичной частицы, определяемая на основе программно-аппаратных средств 

 PAMELA и с помощью методики корреляционных кривых 

 
3 PAMELA МКК (PAMELA-МКК)/PAMELA*100% 

1 89.4968 90.1164 -0.6923 

2 134.286 133.352 0.6955 

3 356.715 358.892 -0.6100 

4 1284.59 1306 -1.6663 

 

Из таблицы 1 видно что результаты хорошо согласуются. Oднако при значениях R>1000 ГВ 

ошибки определения жесткости увеличиваются. При сравнении данных моделирования для частиц с 

энергиями выше 1012 эВ, результаты полученные с помощью метода корреляционных кривых 

являются более точными, по сравнению с данными, обработанными стандартной методикой [2]. 

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что методика корреляционных кривых является 

универсальной методикой для всех типов калориметров в диапазоне энергий выше 1012 эВ и дает 

более высокую точность. 

Поддержано грантом Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

ИРН № AP08855403. 
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Бұл жұмыста голографиялық қосарлану əдісімен болжанған күшті өзара əрекеттесуі бар екі 

термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік көпбұрыштарының геометриялық қасиеттері зерттелді [1,2]. 

Зерттеудің формализмі Лежандр түрлендірулеріне қатысты инвариантты, яғни термодинамикалық 

потенциалдарды таңдауға тəуелсіз нəтижелерді алуға мүмкіндік беретін геометрротермодинамика 

əдісі [3,4] қолданылды. Бұл тəсілде біз кванттық сұйықтықтың жаңа түрін қарастырдық, оның 

спектрінде төмен температурада нөлдік дыбыстық ие жəне нақты жылу сыйымдылығы экзотикалық 

температураға тəуелді [1] екені анықталды. Бұл сұйықтық үшін энтропия бариондардың 

температурасы мен тығыздығына байланысты термодинамикалық потенциал ретінде қабылданған 

график алынды. Нөлдік температурада бариондардың тығыздығы бар термодинамикалық жүйелер де 

қарастырылады [2]. Термодинамикалық потенциалдар ретінде термодинамикалық потенциалдар 𝛀 

жəне Гельмгольц F-тің химиялық потенциалына жəне M бөлшектерінің массасына тəуелді еркін 

энергиясы алынды. Қарастырылып отырған жүйелер үшін сəйкес өлшемдерді, метрикалық 

тензорларды детерминанттар мен скалярлық қисықтықтарды сандық есептеу нəтижелері 3 өлшемді 

графиктер түрінде берілді. Ұсынылған графиктер термодинамикалық айнымалылардың қандай 

мəндерінде скалярлық қисықтықтардың шексіздікке немесе нөлге ұмтылатындығын анық көрсетеді, 

бұл мүмкін болатын фазалық ауысулар мен өзара əрекеттесулердің кванттық эффектілер арқылы өту 

мүмкіндігін көрсетеді. m = μ кезінде [2] анықталған екінші ретті фазалық ауысуды біз геометриялық 

термодинамикалық тəсілмен шығардық. 
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Кварк-глюонная плазма (КГП) – состояние вещества при сверхвысоких энергиях/температурах и 

плотностях. Для образования КГП при столкновении ускоренных ионов необходима энергия ~3.5 

ТэВ [1]. Кинетическая энергия сталкивавшихся частиц в экспериментах была значительно больше их 

энергии покоя [2]. Плотность образовавшейся материи превышала плотность ядерной материи 

(ядерную плотность) приблизительно в 20 раз [1]. 

Кварки и глюоны являются фундаментальными частицами, они связаны цветовым взаимодей-

ствием [2]. Цветовое взаимодействие кварков и глюонов описывает квантовая хромодинамика (КХД). 

Партонная модель адронов включает конфайнмент (удержание частиц внутри адрона) и асимптоти-

ческую свободу. Кварковые и глюонные плотности не сохраняются при квантовых флюктуациях [3]. 

КХД является существенно нелинейной теорией, приближенные методы исследования, принятые в 

квантовой теории поля, оказываются не вполне адекватными для описания сильных взаимодействий 

[1]. 

Уравнение нелинейной динамики КГП записывается в виде [4]: 

 

1 2 ( )j j jx F x x       (1) 

Здесь 
2

2

Q
x

M
  – бьёркеновская переменная (доля импульса), M – масса нуклона, E E   , E 

и E’ – энергии до и после рассеяния, Q2 – квадрат переданного импульса; j соответствует номеру 

итерации,  – параметр эволюции, 0 < 𝝀 < 1. Параметр эволюции, иначе управляющий параметр, 

зависит от энергии столкновения [5]. Условие нормировки для структурной функции можно 

определить как 

1

2

0

( ) 1jF x dx  . 

Решением уравнения (1) являются устойчивые аттракторные структуры, соответствующие 

слиянию кварков и глюонов, т.е. адронизации КГП [4]. Аттрактор представляет собой пространствен-

ный объект, обладающий фрактальной структурой. Возникающие устойчивые аттракторные структу-

ры при остывании КГП представляют собой бесцветные кварк-глюонные состояния. 
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Компьютерное моделирование взаимодействия рентгеновского излучения с веществом на основе 

суммирования эффективных сечений фотоэлектрического поглощения γ-кванта (фотоэффект), 

рассеяния γ-кванта на электронах (комптон-эффект), рождения γ-квантом электрон-позитронных пар 

(эффект образования пар) и других процессов позволяет проводить уникальный мысленный экспери-

менты по раздельному рассмотрению вкладу того или иного эффекта в физический эксперимент [1]. 

Изображение в рентгеновской формируется в результате обращения к базе данных XCOM: 

Photon Cross Sections Database [2] и позволяет формировать томографический снимок цифрового или 

реального объекта в «свете» того или иного процесса взаимодействия для комплексных цифровых 

фантомов как биологических так и любых других объектов, см. Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Два изображения полученные в результате записи рентгеновских проекций и восстановления 

томографического сечения объекта с учетом различных каналов взаимодействия гамма излучения с веществом.  

Белый сектор состоит из фосфора, полупрозрачная часть – вода и фон – вакуум. 

 

Программный комплекс написан с использованием языка программирования С/С++, инстру-

ментов OpenCV [3], а также использовались инструменты распараллеливания и высокопроизводи-

тельных вычислений OpenMP для MS Visual Studio IDE. 
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В публикациях Международного комитета по радиологической защите [1-2], на основе 

современных данных о радоноопасности, подчеркивается актуальность исследований влияния радона 

и его дочерних продуктов распада в направлении повышения риска онкозаболеваемости. 

Исследования [3] показали, что за счет радона формируется от 50% коллективной дозы для 

благополучных регионов до 92% для регионов с повышенной радоноопасностью». Поэтому проблема 

радиационной безопасности жилищ в последние годы повышена, что накладывает на 

экспериментальную часть изучения этой проблемы получение большого массива экспериментальных 

данных в различное время года для дальнейшего анализа. 

Целью работы было измерение распределения природного радиационного гамма-фона в здании 

физико-технического факультета. Измерения проводились радиометром дозиметром РКС-СОЛО-01Г. 
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Рисунок 1. Карта распределения мощности экспозиционной дозы (МЭД, mЗв/ч) в одном 

временном срезе 

 

Таким образом, был получен плоскостной временной срез физико-технического факультета, из 

которого видно, что распределение носит достаточно сложный фрактальный профиль. 
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В работе [1] впервые были найдены зависимости периодов полураспада Т1/2 для β+- и β—радио-

активности от (N-Z). Кроме того, там были получены формулы для нахождения еще неизмеренных 

периодов полураспада для сколь угодно удаленных экзотических ядер. Открытые в последние годы 

периоды полураспада для экзотических ядер, для которых существует проблема определения формы 

и размеров, а также β2, так как экспериментально невозможно получить сечения упругого и 

неупругого рассеяния на них, актуализирует проблему нахождения формы этих ядер. 

В данной работы удалось найти корреляцию между параметром β2 и периодом полураспада Т1/2 

для ядер Cd и антикорреляцию – для ядер Cs. На рисунке 1 даны такие вычисления для 

изотопических рядов цезий (рис. 1а) и кадмия (рис. 1б) в сравнении с имеющимися в мировых базах 

данных экспериментальными значениями Т1/2. 

 

 
а)                                                    б) 

 
Рисунок 1.  Феномен антикорреляции β2 с Т1/2 для ядер Cs (а) и корреляции β2 с Т1/2 ядер Cd (б). 

 

Полученные корреляции были использованы для получения зависимостей квадрупольной 

ядерной деформации от периодов полураспада β2 = β2(Т1/2). Данные зависимости β2 = β2(Т1/2) могут 

быть использованы для достоверного предсказания границ связанных состояний ядер для всей 

матрицы изотопов. 
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На примере расчетного плана пациента онкологического центра «Сункар» (Алматы, Казахстан) 

осуществилась проверка лечебных планов, выполненных методом ротационного объемно-

модулированного облучения (VMAT) и трехмерной конформной лучевой терапии (3D-CRT), было 

проведено их последующее сравнение и выявление преимуществ того или иного метода. 

При численном анализе дозовой нагрузки на критические органы была проведена проверка плана 

в рамках норм толерантных доз для тканей и органов QUANTEC. Были показаны 

удовлетворительные факторы преимущества VMAT для лучевой терапии рака верхнечелюстной 

пазухи: оптимальное покрытие, щадящая нагрузка на критические органы и здоровые ткани, 

градиентный спад на границах новообразования. 

Данный разбор клинического случая позволяет сделать вывод, что для терапии рака 

верхнечелюстной пазухи наиболее оптимальным является метод ротационного объемно-

модулированного облучения, что подтверждает целесообразность его использования в медицинских 

учреждениях. 

 

 
 

Рисунок 1. – График распределения доз в лечебных объемах. 
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Применение карбида кремния SiC в качестве термо- и коррозионно-стойкого покрытия является 

важной научно-технической задачей для многих областей деятельности человека на протяжении 

нескольких последних десятилетий. Проблема разработки технологии нанесения таких покрытий на 

реакторный графит и исследования свойств таких покрытий особенно важна для высокотемпера-

турного газо-охлаждаемого реактора нового типа (ВТГР). 

Различные методы и технологии были разработаны для создания SiC-покрытий как на частицах 

топлива ВТГР так и на его графитовых элементах активной зоны, чтобы уменьшить их химическую 

коррозию/распыление а также для снижения сорбции газообразных примесей в гелии охлаждения. 

Использование такого покрытия привело бы к некоторой стабилизации структуры углеродных 

образований и их свойств, которые меняются практически на всех режимах работы ВТГР. 

В данной работе представлены результаты исследования химического взаимодействия градиент-

ного покрытия SiC на искусственном высокоплотном реакторном графите с кислородом и парами 

воды в потоке азота в интервале температур до 1673К методами термогравиметрического анализа 

(ТГА), дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и квадрупольной газовой масс-

спектрометрии (МС), применяемыми одновременно, на установке Mettler Toledo TGA-DSC 3. 

Покрытие карбида кремния толщиной 150-200 микрон наносилось на графитовую основу методом 

пиролиза метилтрихлорсилана CH3SiCl3. 
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Various new theories predict the existence of additional, unrecorded heavy particles fermions and 

bosons. In most models, the preferred decay of such new particles is the channel with the formation of third 

generation fermions. For example, some theories predict the existence of an additional charged vector boson, 

denoted 𝑊 ′. 
Theoretical models do not predict the mass of 𝑊 ′ and the strength of its bonds with SM particles, which 

is characterized by the corresponding parameters, called coupling constants. 𝑊 ′ can decay into gauge 

bosons, leptons and quarks. In the latter case, the priority channel is decay into a 𝑡 quark and 𝑏-quark 𝑊′ →
𝑡, �̅�. The distribution over the invariant mass 𝑊 ′, reconstructed from its decay products, was investigated. In 

the left Fig. 1 shows one of these distributions. The colored area shows the expected number of events 

predicted by the 𝑆M, the shaded area corresponds to the prediction uncertainty. The dots denote the 

measured number of events in a specific range of values of the reconstructed mass of decay products. The 

lines show the distributions of the number of events in several scenarios of the production of W ' with masses 

of 2, 2.5, and 3 TeV, and with a fixed value of the coupling constant. Statistical analysis of distributions, 

taking into account variations in the mass 𝑊 ′ and coupling constants, makes it possible to obtain the 

contours of the upper limits on the possible mass and the cross section of the processes of its birth and decay, 

the contour is shown in the right Fig. 1. The cross section is directly related to the magnitude of the coupling 

constants and, based on the constraint on the cross section, it is possible to obtain constraints on the 

corresponding coupling constants in the theoretical model. 

 

 
 

Figure 1. The left figure shows the t -quark and b -quark invariant mass distributions of events measured in the  

CMS experiment. 
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Актуальным направлением исследований ядерной астрофизики продолжают оставаться исследо-

вания прямых ядерных реакций, проводимые при столкновениях ядер 1р-оболочек, дают важную 

информацию о механизме реакции и структуре ядра, который входящих в состав ядерных реакций 

CNO-цикла в звездах. Однако анализ таких реакций требует знания оптических потенциалов, пара-

метры которых обычно извлекаются из описания упругого рассеяния с помощью оптической модели 

[1]. 

На ускорителе ДЦ-60 РГП ИЯФ РК (г.Нур – Султан) измерены дифференциальные сечения 

упругого рассеяния ионов 10B на ядрах 12C при Eлаб = 17,5 МэВ в диапазоне углов 15° – 165° в 

системе центре масс. В качестве мишеней использовались тонкие пленки 12С толщиной ∼ 30 

мкг/см2. Заряженные частицы, образующиеся, в ядерных реакциях регистрировались, детекторами 

ΔE–E, состоящие из двух кремниевых поверхностно-барьерных детекторов ORTEC с толщиной 10 

мкм (ΔE) и 300 мкм (E). Также, эксперимент проводился на циклотроне У-200Р Лаборатории 

тяжелых ионов Варшавского университета. Пучок 10B ускоренный до энергии 41,3 МэВ, был 

сфокусирован на мишень 12С, расположенного в центре камеры рассеяния, который регистрировался 

с помощью многодетекторной системы ICARE. Энергетический разброс пучка составлял около 1%. 

Толщина мишени составляла около 0,14 мг/см2. 

В данное анализ включены экспериментальные данные, приобретенные в настоящей работе и 

приведенные из работы [2] при энергии Е10В = 100 МэВ. Теоретические расчеты выполнялись с 

использованием программного кода SPI-GENEO и FRESCO [3]. Параметры ОП были выбраны для 

достижения значимого согласия между теоретическими и экспериментальными угловыми распреде-

лениями. Автоматический поиск получение оптимальных параметров ОП проводился путем 

уменьшения величины χ2/N методом наименьших квадратов. В качестве исходных параметры 

потенциалов были взяты из работы [2, p.283]. Чтобы уменьшить неопределенность, мы постарались 

не удаляться от указанных значений геометрических параметров (aV, aw) реального и мнимого части 

потенциала фиксируя радиусы (rV, rw). Для наилучшего описания с экспериментальными данными 

глубина мнимой части (WD) лишь невидимо убавилось. А также избежать неопределённости, также 

были сделаны анализы по модели двойной свертки (Double Folding Model). 
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Эманация изотопов радона – 219Rn, 220Rn, 222Rn из земной коры создает вертикальное 

распределение этих благородных инертных радиоактивных газов в земной атмосфере до очень 

больших высот в полном соответствии с известной из газодинамики барометрической формулой [1]. 

Это всегда справедливо в открытой атмосфере, но требует специальных исследований в закрытых 

помещениях. Обследования естественного фона альфа-излучения окружающей среды, а также зданий 

и сооружений чрезвычайно актуальны в связи с их прямым воздействием на здоровье человека. 

Целью работы было выявление пространственных и временных сцен естественного альфа-фона. 

Измерения выполнялись в здании физико-технического факультета. Основным приборам был 

радиометр радона и его дочерних продуктов распад «РАМОН-02». Он предназначен для определения 

эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе жилых и 

производственных помещений, а также в атмосферном воздухе. Этот прибор производит измерения 

ЭРОА радона в диапазоне от 4 до 5*105 Бк/м3. На рисунке 1а приведены результаты измереных ЭРОА 

радона в зависимости от этажа и на рисунке 1б даны результаты измерений временных сцен 

эманации радона за период февраль-март 2021 года. 

 

 
 

Рисунок 1. Мониторинг ЭРОА радона в воздухе за февраль-март 2021 года. 

 

В открытой атмосфере атомы и ионы изотопов радона распределяются согласно 

барометрической формуле [2]. В закрытых помещениях эта закономерность нарушается, и 

вертикальное распределение инертного газа радона ведет себя по-разному в зависимости от степени 

проветриваемости помещения. В асимптотике полностью герметизированное помещение 

представляет собой закрытый полый куб, в котором, согласно законам газодинамики, давление по 

высоте одинаково и, следовательно, происходит резкое отклонение от барометрической формулы. 

Именно такую закономерность мы обнаружили в помещении физико-технического факультета 

(рисунок 1). Обнаруженная, неизвестная ранее, новая закономерность вертикального распределения 

радиоактивности в холодные сезоны ставит новые задачи перед проектировщиками жилых и 

производственных зданий, особенно школ, больниц и детских учреждений. 
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The structure of the atomic nucleus is very diverse and sometimes reveals seemingly mutually exclusive 

properties. For example, the nucleus can realize the properties of independent motion of nucleons, collective 

manifestations of the degrees of freedom, the association of nucleons into almost independent groups – 

clusters with characteristics close to the properties of the corresponding free nuclei. 

The main goal of this work is to study just such simple two-cluster models and find out their 

applicability for light and lightest atomic nuclei with mass numbers from 2 to 16. A class of relatively new 

potentials with forbidden states was chosen as intercluster interaction potentials. 

In a simple cluster model, it is assumed that an atomic nucleus consists of two structureless fragments, 

the properties of which coincide or are close to the properties of the corresponding nuclei in a free state. 

Therefore, for many characteristics of clusters, for example, the charge radius, Coulomb form factor, 

quadrupole and magnetic moments, and other characteristics of bound fragments, the characteristics of non-

interacting light nuclei such as 𝐻𝑒4, 𝐻3 and 𝐻2 and then... A classical example of a cluster object are 𝐿𝑖6 

and 𝐿𝑖7, in which the probability of clustering in 𝐻𝑒4 𝐻2и 𝐻𝑒4 𝐻𝑒3 channels is high. The total wave 

function of a two-cluster system is written in a simple form 

 

Ψ = A (φ1(𝑥1)𝜑2 (𝑥2)Ψ𝐽𝑀 R ). 

 

Here A is the operator of antisymmetrization of wave functions over all possible permutations of 

nucleons between different clusters, if the wave functions of the clusters, depending on their internal 

coordinates 𝑥𝑖, are chosen in the correct, antisymmetrized form and Ψ𝐽𝑀 – is the function of relative motion, 

which is divided into radial Ф𝐿(R) and spin – angular 𝑌𝐽𝑀
𝐿𝑆 function. 

 

Ψ𝐽𝑀 =∑𝑌𝐽𝑀
𝐿𝑆 (R) Ф𝐿(R). 

 

In the event that nuclear associations are strongly isolated, the role of antisymmetrization effects, i.e. 

exchange processes between clusters turns out to be small and the action of operator A can be neglected. 

What is the role of these effects is difficult enough. Generally speaking, in each specific case, it is necessary 

to consider the exact antisymmetrized wave function of the system, and only comparing it with the function 

without antisymmetrization can one draw certain conclusions on this score. 
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Реакторные эксперименты по облучению литийсодержащих материалов ТЯР обычно нацелены 

на определение параметров процессов наработки и выделения трития. Необходимость иметь инфор-

мацию об этих процессах во время облучения ставит сложную задачу по формулированию механизма 

и созданию модели, учитывающей комплекс факторов. 

В настоящей работе была разработана модель с целью описания реально выполненного экспери-

мента на реакторе ВВР-К с пэбблами (в количестве 177 шт.) литиевой керамики Li2TiO3, 

обогащенной по литию шестому 96%. Реакторные испытания проводились методом вакуумной 

экстракции. 

Первоначально были построены диаграммы реакторного эксперимента и выделены на участки, 

которые носят не монотонный характер. Проведен анализ зависимостей выделения трития из 

литиевой керамики Li2TiO3. Определен механизм выделения трития из литиевой керамики во время 

проведения реакторного испытания на реакторе ВВР-К. 

По результатам выполненных работ, было показано, что разработанная модель хорошо 

описывает тренд наработки и выделения трития из литийсодержащих материалов ТЯР. 
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Бөлшектер мен ауыр иондарды тасымалдаушы кодтар жүйесі (PHITS) өздігінен Монте – Карло 

əдісімен бөлшектерді үш өлшемді код арқылы тасымалдауды сипаттайды. PHITS кодын Япония мен 

Европаның бірнеше жоғары оқу орындары бірігіп əзірлеген [1]. PHITS медициналық физикада 

қолдану үшін екі арнайы функцияны іске асырған болатын. Олар оқиға генераторының режимі мен 

микродозиметриялық санау функциясы. Осы функцияларды қос стохастикалық микродозиметриялық 

кинетикалық моделінің негізінде жаңа дозаны анықтайтын əдіс ойлап табылды. Ол бөлшектермен 

зарядталған терапия үшін салыстырмалы-биологиялық тиімділіктің дозасын бағалаудың жаңа əдісі 

болды. Осы сипаттамаларға байланысты PHITS түрлі медициналық бағдарламалар үшін 

қолданылады. Атап айтсақ сəулелік терапия кезінде науқастың дозасын анықтау жəне компьютерлік 

томографияда кеңінен көрініс табады [2-3]. 

PHITS кодын қолдану арқылы барлық бөлшектердің тасымалдануы жөнінде жұмыс істей аламыз. 

Атап айтқанда нейтрондар, протондар, ауыр иондар мен фотондар, сонымен қоса электрондарды əр 

түрлі энергия диапазонында түрлі ядролық реакциялардың моделін қолданамыз. PHITS коды бір ғана 

емес бірнеше мақсаттар үшін қолданамыз. Соның ішінде, үдеткіштерді проекттеу, медициналық 

физика, радиациялық қорғау мен космостық сəулелерді зерттеу кезінде өте тиімді. 

Жұмыстың барысында зарядталған бөлшек терапиясы туралы негізгі түсініктер айтылды. Оның 

ішінде протонды терапия əдісіне тоқталып, əдісті басқа сəулелік терапия əдістерімен салыстырылды. 

Протонды сəулеленудің екі əдісі бар. Пассивті шашырау əдісі мен «Қарындаш тəріздес шоғыр» əдісі. 

Сонымен қоса, жұмыста дозалық таралуды сипаттап, PHITS кодтық жүйесі қарастырылды. Кодтың 

негізгі түсініктерін қамтып, Монте-Карло əдісін қарастырып өттік. Тақырыптың негізгі бір бөлігі ол 

зерттеу бөлімі болып табылады. Яғни, PHITS кодын пайдалып зарядталған бөлшек терапиясның 

дозасы есептелді. Бұл жұмыста, иондық сəулелендірудің радиобиологиялық аспектілері 

қарастырылып өтілді. 

  

 
Сурет 1. – Доза эквиваленті 
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УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ PAMELA  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ КРИВЫХ 

 

Федосимова А.И., Лебедев И.А., Ибраимова С.А., Дмитриева Е.А., Мурзалинов Д.О. 
Satbayev university, Физико-технический институт, Алматы, Казахстан 

e-mail: ananastasia@list.ru 

 

Для измерения энергии в эксперименте PAMELA на данный момент используется методика 

предложенная в работе [1]. При использовании тонкого калориметра энергия фиксируется только в 

том случае, если каскад достиг своего максимума. Однако для частиц с энергий более 1011 эВ в 

калориметре PAMELA вероятность прохождения максимума каскада минимальна. 

Таким образом данная методика имеет существенные ограничения, поэтому предлагается 

применить новую методику корреляционных кривых для измерения энергии [2]. Суть этой методики 

сводится к тому, чтобы перейти от анализа каскадных кривых, поведение которых сильно зависит от 

флуктуаций в развитии каскада к анализу внутренних корреляций: к анализу корреляционных кривых 

зависимости числа частиц на определенном уровне наблюдения и отношения числа частиц на двух 

уровнях, разделенных слоем поглотителя 

 

dN=log(Ne(i+1))-log(Ne(i)), 

 

где Ne(i+1) и Ne(i) – колличество частиц на соседних уровнях в калориметре. На рисунке 1 

представлены корреляционные кривые для протонов тех же энергий. 

 

 
 

Рисунок 1. Наложение корреляционных кривых двух событий различных энергий 

 

Как видно из рисунка 1 корреляционные кривые различных энергий с самого начала хорошо 

отделяются друг от друга. Что позволяет определить энергии первичной частицы не только в 

максимуме каскадной кривой, но и в начале развития каскада. Это свидетельствует в пользу 

предлагаемой методики. 

Поддержано грантом Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

ИРН № AP08855403. 
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ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА:  

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКОЙ МАММОГРАФИИ 

 

Эм М.А., Мырзабек Е. Т., Салаватова Э. Т., Мұхатай М.А 
Научный руководитель: к.т.н., доктор PhD, ст.преподаватель, Кусаинов А. С. 
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Маммография является важной медицинской процедурой для скрининга и диагностики заболева-

ний молочной железы [1]. Разработка программного обеспечения для современных научных 

приборов и инструментов является важным аспектом подготовки специалистов в медицинской 

физике. 

В качестве отправной точки, в работе, используется разработанное ранее программное обеспече-

ние для компьютерной томографии [2]. Дополнительные модули создают набор проекций в 

геометрии для маммографии. Через детальную трассировку рентгеновского пучка при прохождении 

цифрового фантома учитывается структура фантома в части взаимодействия с рентгеновским 

излучением, углы экспонирования объекта и другие многочисленные параметры [3]. Процесс 

дополнен модулями реконструкции полученных проекций в срез объекта произвольной ориентации. 

Программный комплекс также может работать с реальными медицинскими данными, используемыми 

в медицинских учреждениях. 

На Рисунке 1 приведены, для сравнения, данные получены в режиме обычной компьютерной 

томографии и в режиме маммографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. (а) Изображение среза фантома в режиме обычной КТ; (б) Изображение маммографического среза, который 

был сделан в том же месте с использованием дополнительного модуля для режима маммографии 

 

Для получения данных изображений среза фантома в режиме КТ (а) требуется 365 рентгеновских 

проекций. Для получения среза маммографии (б) требуется 179 рентгеновских изображений. 

В проекте были использованы инструменты OpenCV для библиотек C/C++, средства 

распараллеливания OpenMP и другие программные инструменты пакета разработчика MS Visual 

Studio IDE [4]. 
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ИРИДИЙ НАНОБӨЛШЕКТЕРІНІҢ АМОРФТЫҚ DLC ЖАБЫНДЫЛАРЫНЫҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫНА ТӨСЕНІШТІҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Раисова Т.Д. 
Ғылыми жетекші: ф.м.-ғ.к., Рягузов А.П. 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 
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Алмаз тəрізді көміртекті жабындылар жоғары антифрикциялық қасиеттері бар жəне агрессивті 

ортада химиялық төзімділігі қатты жабындылар ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, 

көміртегі төртінші топтың элементі, қоспалық жəне құрылымдық модификацияға байланысты əр 

түрлі электронды құрылғыларды құру үшін кең қолдану мүмкіндігі бар материал ретінде көбірек 

назар аударады. 

Жабындылардың синтезі газдар қоспасының атмосферасында тұрақты токқа (DC) ионды-

плазмалық магнетронды шашырату арқылы жүзеге асырылды. Жабындыларды синтездеу кезінде 

төсеніштің температурасы 50°C-тан аспады жəне Ar газ қоспасының қысымы 0,7 Па болды. Иридий 

(99,9 ат.% ) диаметрі 0,125 мм сым түрінде болды. 

Көлем бірлігіндегі иридий нанобөлшектерінің мөлшері мен саны көміртегі нысанды бүрку 

аймағындағы Ir сым сегменттерінің санына байланысты өзгерді. Иридий концентрациясы EDAX 

құрылғысында энергия дисперсиялық микроанализ (EDS) арқылы зерттелді. DLC a-C 

жабындылардың жергілікті құрылымын NTegraSpectra (NT-MDT, Russia) қондырғысында Раман 

спектроскопиясы зерттеді. RS спектрлері толқын ұзындығы 473 нм жəне 633 нм лазерлерді қолдану 

арқылы алынды [3]. Көміртекті құрылымдардың рамандық спектрлері екі негізгі сəулелену 

жолақтарымен сипатталады жəне олар 1500-1600 см-1 жəне 1340-1400 см-1 жиілік аралықтарына 

жатады. 

Кварц төсенішінде дайындалған а-C жабындыларындағы G шыңының дисперсиясы айтарлықтай 

өзгермейді жəне оның мəні  0,32 см-1 *нм-1. Бұл G шыңы дисперсиясының мəні 50-70% - дан бастап 

аймақтағы будандастырылған байланыстардың sp3 алмаз тəрізді жабындыларға сəйкес келеді [1][2]. 

Кремний субстраттарында біз G шыңының дисперсиясының 0,3-тен 0,23 см-1 *нм-1-ге дейін 

төмендеуін байқаймыз, яғни кремний төсеніштерінде графит тəрізді фазаға ауысу байқалады жəне 

иридий концентрациясының жоғарылауымен айқын көрінеді. Осылайша, кремний пластинасының 

кристалды беті иридий нанобөлшектерімен бірге көміртегі матрицасының құрылымын 

қалыптастыруға айтарлықтай əсер етеді деп айтуға болады. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СТРУКТУРУ И ОПТИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА АМОРФНЫХ ПЛЕНОК ХСП 
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Объектами исследования служили аморфные пленки халькогенидного стеклообразного полупро-

водника (ХСП), состава AsSe, выращенные двумя различными методами: слабонеравновесным 

термическим испарением в вакууме (ТИ метод) и сильнонеравновесным высокочастотным ионно-

плазменным распылением в атмосфере инертного газа (ВЧ метод). 

Было исследовано влияние облучения и отжига на структуру и спектральные характеристики 

оптического пропускания пленок, полученных ТИ и ВЧ методами. В пленках состава AsSe в циклах 

облучение светом – отжиг происходят реверсивные изменения физико-химических свойств и, в 

частности, оптической ширины запрещенной зоны, получившие название эффекта фотоструктурных 

превращений [1]. Существенным является то, что отжиг свежеприготовленных ТИ пленок AsSe 

приводит к смещению края полосы пропускания в длинноволновую область спектра и возникает 

термопотемнение. У свежеприготовленных ВЧ пленок при отжиге край полосы пропускания 

смещается в коротковолновую область – термопросветление. При последующем облучении край 

полосы пропускания ТИ (3) и ВЧ пленок смещается в длинноволновую область спектра и происходит 

фотопотемнение. Последующий отжиг приводит к смещению края полосы пропускания ТИ и ВЧ 

пленок в коротковолновую область спектра. В последующих циклах облучение – отжиг наблюдаются 

реверсивные изменение положения края полосы пропускания как у ТИ, так и уВЧ пленок. 

 
Таблица. 

 

Величин а оптической шир ин ы запр ещен н ой зон ы Eg свежепр иготовлен н ых (1),  

отожжен н ых (2) и облучен н ых (3) плен ок а-AsSe 

 

Метод получения 

пленок 

TИ ВЧ 

1 2 3 1 2 3 

Eg, эВ 1,92 1,77 1,64 1,61 1,64 1,59 

 

Анализируя результаты по трансформации структуры пленок, которая была изучена методом 

рентгеновской дифракции, и оптических свойств ВЧ и ТИ пленок а-AsSe можно заключить, что 

уменьшение протяженности областей среднего порядка L сопровождается уменьшением оптической 

ширины запрещенной зоны Eg, а возрастание L – увеличением Eg. Таким образом, изменения в 

оптической ширине запрещенной зоны связаны с изменениями в среднем порядке атомной структуры 

пленок. 
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Гранат құрылымы бар алюминаттарға негізделген полидисперсті люминофорлар оптоэлектрони-

када жарық шығаратын диодтар үшін сəулеленуді түрлендіргіш ретінде қолданудың болашағы зор. 

Олар жоғары сəулелену сипаттамаларын қамтамасыз ете алады, жоғары температураға, радиациаға 

жəне химиялық төзімділікке ие. Люминофорлардың сəулелену сипаттамалары көп жағдайда тарихқа 

байланысты: синтез технологиясына, шикізаттың сапасына, алынған материалдың ақаулығы құрамы-

на, гранат құрылымымен алюминаттың өзі күрделі жүйе [1-2]. 

Цериймен легирленген иттрий-алюминий гранатына негізделген люминофорлар 430-460 нм 

диапазонындағы гетероқұрылымдардың ультракүлгін сəулеленуін ақ жарыққа түрлендіргіш ретінде 

пайдалануға келешегі зор[3]. 

Бұл жұмыста золь – гель əдісімен синтезделген YAG:Ce негізіндегі люминофорлардың 

оптикалық зерттеулері көрсетілген. Оптикалық қозу спектрі мен люминофорлардың люминесценттігі 

Agilent Cary Eclipse спектрофлуориметрімен өлшенген болатын. 

Оптикалық қоздыру кезіндегі люминофорлардың люминесценттігі мен қозу спектрлерінің 

өлшенген мысалдары 1 суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1. Оптикалық қоздыру кезіндегі синтезделген люминофорлардың люминесценттігі жəне қозу спектрлері 

 

Синтезделген люминофорлардың люминесценциясы 300-500 нм аймағында оптикалық 

сəулеленумен жақсы қозады. Көптеген зерттелген үлгілердің қозу спектрінде максимум 340 жəне 

шамамен 450 нм болатын екі жолақ пайда болады. Синтезделген люминофорлардың 

фотолюминесценция спектрлерінде 540 нм аймағында максималды жолағы болады. 
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ВЛИЯНИE НA ВЗAИМOДEЙCТВИЯ МAКРOМOЛEКУЛ В ПOЛИИМИДНЫХ 

МAТEРИAЛAХ НAНOДИCПEРCНЫХ НAПOЛНИТEЛEЙ ИЗ YBA2CU3O6+X (YBCO) 

 

Aгишaнoвa Н.Ж., Бeржaнoвa Ж.М. 
Нaучный рукoвoдитeль: и.o.прoфeccoр Мурaдoв A.Д. 
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e-mail: naz-1596@mail.ru 

 

Ввeдeниe нaнoдиcпeрcных высокотемпературных сверхпроводниковых нaпoлнитeлeй в пoлии-

мидныe мaтeриaлы cущecтвeннo oтрaжaeтcя нa взaимoдeйcтвиях мaкрoмoлeкулaх, cущecтвeннo отра-

жаясь нa измeнeниях интeнcивнocти в ИК-cпeктрaх. Образуются новые cпeктрaльныe линии 

хaрaктeрныe для YBCO (300-400 cм-1), пoвышaютcя интeнcивнocти линий cooтвeтcтвующиe иoнaм 

киcлoрoдa (470-480 cм-1), a тaкжe пoявляютcя мaкcимумы в диaпaзoнe чacтoт 570-800 cм-1, кoтoрыe 

cooтвeтcтвуют oбрaзoвaнию oблacти грaничнoгo cлoя мeжду чacтицaми нaпoлнитeля и пoлиимиднoй 

мaтрицы. Увeличeниe кoнцeнтрaции нaпoлнитeля в пoлиимидных кoмпoзитных мaтeриaлaх (ПКМ) 

вызывaют cooтвeтcтвующee умeньшeниe интeнcивнocти линий в ИК-cпeктрaх. 

Возникают нoвыe cпeктрaльныe линии в oблacти 300-500 cм-1. В этoй oблacти эти линии 

oтнocятcя к дeфoрмaциoнным кoлeбaниям cвязи C-N и C=O в YBCO наполнителе, a в oблacти 450-

470 cм- 1 они oтнocятcя к иoнaм киcлoрoдa O2+ и O3 в YBCO. Пики, при 450-470 cм-1, cвoйcтвeнны для 

иoнoв киcлoрoдa в YBCO. 

 

 
 

Риcунок 1. ИК-cпeктры cиcтeмы пoлиимид–YBCO c рaзличным coдeржaниeм наполнителя:  

(1) ‒ пoлиимид и 2‒ C= 0,05 мac.%; 3‒ 0,1; 4 ‒ 0,5 

 

Из риcункa виднo, чтo в oблacти 400-1400 cм-1 нeт знaчитeльнoгo oтличия мeжду cпeктрaми ПКМ 

c кoнцeнтрaциями YBCO нaпoлнитeля: C=0,05 мac.% и C=0,1 мac.%. 

 
Литература 

 

1. E. Lee, S. Yoon, Y.M. Um, W.Jo, C.W. Seo, H. Cheong, B.J.Kim, H.G. Lee, G.W. Hong. Physica C 463-465. – 2007. – P. 

732-735. 

2. V. A.Maroni, J. L.Reeves, Schwab and G. Applied Spectroscopy. – 2007. – V.61, N.4. – P.1-8. 

  

mailto:naz-1596@mail.ru


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

63 
 

УДК 538.9 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТОВ ZnO-CuO 
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Нанокомпозиты ZnO-CuO рассматривается как перспективные материалы для 

фотовольтаических элементов нового поколения на гибких подложках [1, 2]. В данной работе для 

получения нанокомпозитов ZnO-CuO было использовано несколько методов синтеза: золь-гель метод 

для создания затравочных слоев ZnО на поверхности подложек, гидротермальный синтез для роста 

массивов наностержней ZnО и метод спин-коатинг (spin-coating) с последующим отжигом для 

нанесения слоев CuO поверх массивов наностержней ZnО. 

С помощью спектрофотометра были исследованы спектры пропускания наностержней оксида 

цинка (спектр 1), и после осаждения оксида меди (спектр 2). Морфология ZnO-CuO была исследована 

с помощью СЭМ (рисунок 2). В результате получены гетероструктуры на основе оксидных 

полупроводников ZnO и CuO. 

 

 
 

Рисунок 1. – Спектры пропускания полученных образцов: исходный массив наностержней ZnO (1) и после осаждения 

слоя CuO (2) 

 

  
 

Рисунок 2. – Изображение СЭМ исходного массива наностержней ZnO (слева) и после осаждения слоя CuO (справа) 
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ВЫДЕЛЕНИЕ С60 ИЗ СМЕСИ ФУЛЛЕРЕНОВ МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ 
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Интерес к фуллеренам направлен на крупномасштабное производство и коммерческое примене-

ние. Хотя с момента разделения фуллеренов прошло более десяти лет, все большее число исследова-

телей как в академической, так и в промышленной среде все еще работают над этой темой [1]. 

Для синтеза фуллеренов использовался электродуговой метод в режиме постоянного тока с 

оптимальным значением 180 А, 24-26 В в атмосфере гелия 30,4 кПа при диаметре рабочего электрода 

6 мм. Результатом процесса распыления угольного стержня является сажа – продукт, содержащий 

аморфный углерод, углеродные нанотрубки и фуллерены. Выделение фуллеренов из сажи 

осуществлялось в экстракторе Сокслета с применением 1,2-дихлорбензола (Sigma Aldrich), поскольку 

известно [1], что C60 более растворим в галогенированных ароматических углеводородах. Затем 

растворитель регенерировали с помощью роторного испарителя. В сухом осадке остаются фуллерены 

С60, С70 и незначительная доля высших форм (C >70). Разделение смеси фуллеренов производилось с 

помощью жидкостной хроматографии. В стеклянную колонку загружались перемешанные 30% 

силикагеля+40% целита +30% активированного угля с использованием в качестве подвижной фазы 

того же дихлорбензола. Именно эти компоненты показали наилучший результат в серии эксперимен-

тов в работе [1]. Фуллереновые фракции собирали по мере того, как растворитель капал со дна колон-

ны. Скорость процесса можно регулировать краном внизу колонны. Роторный испаритель использо-

вали для удаления растворителя из фильтрата и выделения фуллеренов. Полученные твердые фулле-

рены были проанализированы методом рентгеновского фазового анализа на установке MiniFlex600 

(Rigaku, Япония). Рентгенограмма образцов фуллеренового осадка, полученного нами, показана 

красным цветом на рис. 1. Она практически не отличается от коммерческого образца всемирно 

известной фирмы Aldrich (синим цветом), для которого установлено содержание С60 99,5 %. 

 

 
 

Рисунок 1. – Дифрактограммы нашего фуллеренового образца (красным цветом)  

и коммерческого образца фирмы Sigma Aldrich (синим цветом) 
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В настоящее время получение сцинтилляционных материалов и повышение их эффективности 

является актуальной. Одним из широко используемых детекторов излучения являются вольфраматы, 

молибдаты и ванадаты [1-2]. Вольфрамат цинка имеет такие достоинства как высокий световыход, 

стабильность, большая плотность и низкая стоимость [3]. ZnWO4 был получен различными 

способами, такими как метод Чохральского, спекание порошков WO3 и ZnO, реакция в водном 

растворе с последующим нагреванием осадка, золь-гель реакция. Однако частицы ZnWO4, 

полученные этими способами, имеют относительно большой размер и неправильную морфологию. 

Поэтому очень важно исследовать новые пути получения кристаллитов ZnWO4 с нанометровым 

размером, которые будут обладать уникальными свойствами по сравнению объемными материалами. 

В настоящей работе представлены основные результаты по синтезу и исследованию свойств 

нанопорошков вольфрамата цинка. Исследованы основные характеристики как морфология, 

оптические свойства, структурные характеристики нанопорошков. 

 

 

 

а б 
Рисунок 1. Морфология синтезированных нанопоршков ZnWO4 (а)  

и спектры фотолюминесценции синтезированных при значениях pH 7 и pH 10 
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Аморфты алмаз тəрізді көміртегі (DLC) қабықшалары белсенді химиялық ортаға төзімді 

антифрикциялық қатты жабын ретінде перспективті материал болып табылады. Кремний карбидіне 

негізделген құрылымдар маңызды қызығушылық тудыруда. Жұмыста құрамында кремний бар алмаз 

тəрізді көміртекті қабыршақтарды синтездеу, олардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін 

анықтау мүмкіндігі қарастырылды. 

Жарықтың шашырауы MRS 320 Раман спектрометрінің көмегімен зерттелді. Жарық көзі ретінде 

632,8нм толқынының ұзындығына ие гелий-неонды лазер қолданылды. Зерттеулер бөлме темпера-

турасында 400-1200 см-1 оптикалық диапазонда жүргізілді. SiC пленкаларының құрылымы, политипі 

жəне фононы туралы ақпараттар Раман спектрлерінен алынған. Бұл əдіс контактісіз, бүлінбейтін 

сынама талдау ретінде қолданылады. Раманның шашырау техникасы вибрациялық молекулалық 

спектроскопияға жатады. Молекулаларда тербелістер ядролардың тепе-теңдік жағдайынан ығысуына 

байланысты пайда болады. Атомдардың немесе молекулалардың тербеліс спектрлері инфрақызыл 

жəне раман спектрлері ретінде жазылады. Раманның шашырауының жалпы принциптерін 

классикалық молекулалық спектроскопия тұрғысынан сипаттай отырып, Раманның қатты денелердегі 

шашырауын сипаттаған кезде фотон-фонондардың өзара əрекеттесуін қарастырған жөн. Раман 

спектроскопиясы қарастырылып отырған молекулаға немесе бүкіл молекулалық құрылымға қатысты 

бірегей жеке спектрлік сигнал алуға мүмкіндік береді. Раман спектрлері зерттелетін үлгілердің 

кристалдық тор, бағдарлау, политиптік қосылыстар сияқты физикалық параметрлері туралы да 

ақпарат береді. Əр қосылыстың жеке Раман спектрі бар. Қолданылатын Раман спектрометрлеріне 

байланысты бұл əдісті қатты денелер мен ерітінділерді талдау үшін қолдануға болады. 

 
Сурет 1. Кремний мен никель төсеніштерінде синтезделген аморфты көміртекті қабықшалардың Раман спектрі 

 

Зерттеулер көрсеткендей, қабықшалардағы кремнийдің салыстырмалы түрде аз концентрация-

сында олардың локалдық құрылымы мен электрондық қасиеттерін едəуір өзгертуге болады. Аморфты 

көміртегі қабықшаларының матрицасында синтез процесінде кремний концентрациясына 

байланысты SiC құрылымдарының əртүрлі элементтері пайда болады. Бұл модификацияланған а-

Cx:Si1-x тыйым салынған аймақтың əртүрлі оптикалық ені бар а-Cx:Si1-x қабықшаларын 

қалыптастыруға жəне олардың электрондық қасиеттерін басқаруға мүмкіндік береді.  
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В настоящее время крайне важно найти новые, недорогие и экологически безопасные системы 

хранения энергии в ответ на потребности современного общества и возникающие экологические 

проблемы. Суперконденсаторы (также называемые электрохимическими конденсаторами и 

ультраконденсаторами), одна из систем накопления энергии, которые имеют преимущества из-за его 

более высокой плотности энергии, короткого времени разряда-заряда, низкого уровня нагрева, 

безопасности (рис.1). Кроме того, недостатки других источников энергии, таких как батареи и 

топливные элементы, можно дополнить суперконденсаторами, поскольку они обладают длительным 

сроком службы и быстрой зарядкой и разрядкой при высокой плотности мощности [1]. 

Рисунок 1. Сравнение батарей и суперконденсаторов по различным рабочим параметрам [2] 

 

Главный недостаток, то что емкость таких систем много меньше чем у литий-ионных батарей, 

порядка 10 раз и более, с учетом того, что емкость литий-ионных аккумуляторов постоянно 

нарастает. Емкость суперконденсаторов тоже может быть увеличена, но обычно это делается с 

помощью превращения этих суперконденсаторов в все более и большое подобие химически 

источников тока, а это соответственно сказывается на циклируемости и на скорости протекающих 

реакций. В работе планируется увеличения емкости и улучшения эксплуатационных характеристик 

путем модификации. 
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В настоящее время уменьшение природных энергоресурсов и увеличение загрязнения окружаю-

щей среды требуют развитие чистых и возобновляемых альтернативных источников энергии. Супер-

конденсаторы (СК) – новый тип систем хранения и преобразования энергии, который привлекает к 

себе большое внимание [1-2]. Как правило, СК можно разделить на две категории: электрические 

двухслойные конденсаторы и псевдоконденсаторы накапливающие электрическую энергию посред-

ством реакций восстановления и окисления [3-4]. Псевдоконденсаторы на основе кобальт-никелевого 

сульфида NiCо2S4 имеет низкую стоимость, высокую проводимость, хорошую электрохимическую 

активность, а также демонстрирует несколько оксидных состояний, которые обеспечивают высокий 

окислительно-восстановительный потенциал ионов никеля и кобальта по сравнению с отдельными 

NiO и Co3O4 [5]. В настоящей работе была отработана технология синтеза и изготовления электродов 

NiCо2S4 гидротермальным способом. Были получены такие характеристики как морфология, 

структура и измерены электрохимические характеристики. На рисунке 1 представлены снимки 

морфологии наноструктур NiCо2S4 выращенные гидротермальным методом на никелевой пене. 

 

 

   

 
Рисунок 1. – СЭМ структур NiCо2S4 выращенных на никелевой подложке 
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The introduction of the efficient, pure and ecologically friendly technologies has significant importance 

to preserve the environment. Hydrogen energy is a promising alternative energy with high density, energy 

conservation and environmentally safe. But hydrogen is not an alternative fuel, it is an energy carrier which 

must be generated using primary energy. Nowadays a lot of research works have been conducted to develop 

environmentally clear and cost-effective hydrogen production technologies, so important for the hydrogen 

economy. The feature of using nanoporous silicon powders for hydrogen generation is in presence of a well-

developed active surface with a high area per volume [1]. 

Nanoporous Si powders used for chemical splitting of water molecules were obtained by grinding of 

porous silicon (Por-Si) films obtained by electrochemical etching of monocrystalline Si (100). SEM image of 

initial Por-Si film is presented in Fig.1. Depending on the etching modes of silicon wafers, the pore size and 

the degree of porosity can vary in different values. 

 

 
 

Figure 1. SEM images of Si wafers ( I= 40mA., t= 150min) 

 

The reaction rate depends on the pH, alkaline catalysts which could be used to increase the production of 

hydrogen [2]. Аn inexpensive and effective way to generate hydrogen is the chemical splitting of water 

molecules, due to hydrogenated silicon nanoparticles. Water can act as an acid or alkaline. In the oxidation 

process, water is the main oxidant, and it is described by the reaction below: 

 

Si+2H2O→ SiO2 +2H2↑                                                                 (1) 

 

The immersion of nanoporous Si in water-alcohol mixtures leads to their oxidation, with the formation 

of hydrogen. The oxidation of nanoporous silicon with dimensions less than 10 nm occurs within several 

hours. For large sizes of Si nanoparticles, oxidation can only occur partially. Thus, we can say that 

nanosilicon initiates the hydrolysis of water [2]. 
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Бұл жұмыста p-n-құрылымдағы n-қабаттық концентрациясының тереңдігі бойынша қалыптас-

тырылған кеуек кремний наноқұрылымдарының электрлік жəне оптикалық сипаттамалары қарас-

тырылған. 

n-қабаты – электрохимиялық анодтау əдісімен HF:этанол ерітіндісінде арнайы жасалған фторо-

пласт ұяшығында 1:1 қатынасында, ток тығыздығы 5 мА/см2-ден 30 мА/см2-ге дейін жəне өңдеу 

уақыты 3 секундтан 60 минутқа дейінгі уақыт аралығында құрылды. n -қабатының бастапқы беттік 

концентрациясы no = 1019 см-3 болды. Əрбір электрохимиялық өңдеуден кейін 4 зонд əдісі арқылы 

кеуекті қабаттың кедергісін өлшеу арқылы өткізгіштігін анықтадық. Тереңдігі бойынша жемірілген 

градиенттік n-қабатының вольтамперлік сипаттамадан (ВАС) келесі 1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

  Сурет 1. n -қабатының тереңдігі бойынша құралған ВАС 

 

Жарықтың шағылысу спектрі n-қабатының тереңдігі бойынша 2-суретте көрсетілген қысқа тол-

қында 3%-ке, ал ұзын толқында 28%-ке дейін төмендеді. 

 

 
 

Сурет 2. n-қабатының тереңдігі бойынша құралған шағылу спектрі 

 

Сонымен қатар градиенттік қабаттардың фотолюминесценция (ФЛ) спектрлеріде зерттелді, 

мұнда n-қабатының тереңдігі фотолюминесценция спектрінің кванттық шектеу теориясы бойынша 

қысқа толқынға ығысатынын анғардық. 
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На сегодняшний день светоизлучающие диоды белого свечения широко применяются в разных 

отраслях жизни, в том числе, для освещения. Алюмо-иттриевый гранат, легированный церием 

Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce) является одним из основных люминофоров для светодиодных ламп белого 

света. Но несмотря на свою низкую стоимость и интенсивную фотолюминесценцию, эффективность 

производства YAG:Ce понижается из-за высокой температуры и продолжительности процесса твер-

дотельного синтеза. Следовательно, целью исследования является разработка низкозатратных 

методов получения наноструктурированных материалов YAG:Ce. 

В исследование предлагается получение YAG:Ce люминофоров методом пиролиза аэрозоля 

раствора нитратов иттрия, алюминия и церия. В водный раствор с концентрацией 0.1 М нитрата 

иттрия и 0.01667 М нитрата алюминия добавляется 0.5 атомных % нитрата церия. Схема работы 

генератора аэрозоля была основана на процессе ультразвукового пьезоизлучателя, генератор 

продувался воздухом с использованием маломощного компрессора. Созданный газовый поток с 

частицами аэрозоля продувался через трубчатую печь при температуре 700-1000оС. Процессы 

синтеза происходят в горячей зоне печки. Выходящий газовый поток направлялся в цилиндрический 

электростатический фильтр, улавливающий полученные частицы, для предотвращения конденсации 

водяных паров в фильтре его температура поддерживалась при 200 оС. Осажденный в фильтре 

порошок легко отдалялся от стенок фильтра, выход составлял 0.5 грамма в час. Для нейтрализации 

выделяемый при синтезе азотной кислоты в рабочий раствор добавлялась лимонная кислота. Реакция 

разложения раствора следующая: 

 

15 Al(NO3)3 + 9 Y(NO3)3 + 20 C6H8O7 = 3 Y3Al5O12 + 120 CO2 + 36 N2 + 80 H2O 

 

  
 

a b c 

 
Рисунок 1. SEM снимки после синтеза (а) и после отжига (b), 

а также XRD результаты исследования структуры полученных образцов после различных температур отжига (с) 

 

Из рисунка 1с можно увидеть, что добавленные ионы Се3+ не изменяют кристаллическую 

структуру YAG, и в результате кратковременного отжига (30 минут) можно получить чистую фазу 

Y3Al5O12:Ce. В результате исследования показано, что пиролиз аэрозоля является эффективным 

способом для получения YAG:Ce в мелкокристаллическом виде (500 нм). При отжиге 

синтезированного порошка его структура меняется от YAlO3 до Y3Al5O12, отожжённые образцы 

демонстрировали интенсивную фотолюминесценцию при комнатной температуре.   
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В этой работе рассмотрены наноструктурированные пористые германия полученные методом 

металлостимуллированного травления с катализатором металлического серебра [1]. Рабочая 

поверхность предварительно шлифованы, затем химический отполированы в растворе HF: 

HNO3:CH3COOH в соотношении 1:3:1. После этого поверхность Ge протравлены в растворах 

AgNO3:HF и HF:H2O2 последовательно и тщательно промыты. 

Микроструктура полученного пористого германия измерены в сканирующем электронном 

микроскопе. На рисунке 1 показаны отснятые структуры пористого Ge. 

 

 
 

Рисунок  1. СЭМ изображения пористого Ge 

 

Режимы травления и составы электролита выбраны при различных соотношения электролита, 

морфология показанного в рисунке 1 в соотношениях 5:1. Для измерения фотопроводимости 

структуры Ge/por-Ge сформированы линейная конструкция с размером 0,2 см х10 см, затем 

фотопроводимость измерены с помощью вольтамперной характеристики. Конструкции линейной 

структуры показаны на рисунке 2. Кроме того были измерены энергодисперционный анализ состава 

пористого германия. 

 

 
 

Рисунок 2. Конструкция линейной структуры пористого германия 
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Синтез тонких алмазоподобных пленок c наночастицами Ir проводился методом ионно-плазмен-

ного магнетронного со-распыления комбинированной углеродной мишени на кварцевых и 

кремниевых подложках в атмосфере инертного газа Ar [1] . 

Локальную структуру DLC а-С<Ir> пленок исследовали рамановской спектроскопией (RS) на 

установке NTegraSpectra (NT-MDT, Russia). С использованием двух лазеров на длине волны 473 нм и 

633 нм. 

Как известно [2], рамановские спектры углеродных структур характеризуются двумя основными 

полосами излучения, которые относятся к интервалам частот 1500–1600 см-1 и 1340-1420 см-1, и 

обозначаются G и D пиками соответственно. Спектры RS а-С пленок характеризуются основным G 

пиком и плечом в низкочастотной области. Для выяснения, на сколько, сильно меняется структура а-

С пленки с концентрацией Ir, провели расчет дисперсии G пика [2] по основным частотам 

возбуждения 473 нм и 633 нм. 

 

𝐺𝑑𝑖𝑠𝑝 =
𝐺𝑝𝑜𝑠(473𝑛𝑚) − 𝐺𝑝𝑜𝑠(633𝑛𝑚)

(633 − 473)𝑛𝑚
 

 

Из рис.1 видно, что дисперсия G пика в а-С<Ir> пленках приготовленных на кварцевой подложке 

при значении мощности DC разряда 14W существенно не меняется и ее значение  0,32 см-1*нм-1. 

Такое значение дисперсии G пика соответствует алмазоподобным пленкам с процентным 

содержанием sp3 гибридизированными связями в области от 60-70 % [2]. Как видно из рисунка 1 при 

мощности DC разряда 21W синтеза а-С пленок с наночастицами иридия дисперсия G пика меньше на 

0,5см-1нм-1. Т.е. а-С<Ir> пленки, синтезированные при 21 W можно отнести к графитоподобным 

пленкам. 

 

Методом рамановской спектроскопией 

изучено влияние концентрации наночастиц 

иридия на формирование структуры пленки. 

По изменению дисперсии G пика показано, 

что с увеличением концентрации иридия 

приводит к увеличению sp2 

гибридизированных связей. Кроме этого 

показано, что увеличение мощности ионно-

плазменного разряда от 14Вт до 21Вт 

приводит к увеличение плотности π 

электронов sp2 гибридизированных связей. 

 

 

Рисунок 1. Дисперсия G пика от концентрации Ir в а-С пленках 

 
Литература 

 

1. Ryaguzov A.P., Nemkayeva R.R., Yukhnovets O.I., Guseinov N.R., Mikhailova S.L., Bekmurat F., Assembayeva A.R. 

Optics and spectroscopy. -2019. –Vol.127, №2. – p. 251-259 

2. Ferrari A.C., Robertson J. Physical Review B. – 2000 – Vol.61, Issues 20. – p.14095-14107 

 

  

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6
0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Pd=21W

G
 d

is
p.

, c
m

-1
*n

m
-1

 

Concentration, at. %

Pd=14W

mailto:zh.fariza1@mail.ru


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

74 
 

УДК 539.2 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОАДГЕЗИОННОГО СЛОЯ МЕТАЛЛА К ПОВЕРХНОСТИ 

ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ 

 

Бержанова Ж.М., Агишанова Н.Ж. 
Научный руководитель: и.о. профессора Мурадов А.Д. 

КазНУ имени ал-Фараби, Алматы, Казахстан 

е-mail: jakalaaa95@mail.ru 

 

Хелатирование ‒ поверхностная обработка пленочного материала, которая увеличивает энергию 

взаимодействия между соприкосающимися материалами. Эта энергия может быть преобразована в 

увеличение адгезии металлической пленки, которая впоследствии растворяется на свежую 

обработанную поверхность. Из-за модификации поверхности полимерного материала адгезия не 

превышает 2 раза [1]. 

Уравнение общей адгезии описывается выражением [1]: Eобщ = LEудh, 

где: Eобщ – общая адгезия на площади 1 см2; L – коэффициент заполнения рельефа поверхности; h 

– фактор развития поверхности. 

Контактная площадка металла (в данном случае – медь) и полимера определяет коэффициент 

заполнения рельефа поверхности полимерного материала и является функцией угловой скорости 

роста металлического слоя: V(α) = υ / ρ KP(α) cosα, 

где: υ – плотность тока ионов; ρ ‒ плотность растворимого вещества; КР – коэффициент 

растворимости; α ‒ угол между вектором скорости роста и направлением падения ионов. 

Модель формирования высокоадгезионного слоя металла на поверхность полимера представлена 

на рисунке. 

 

 
а)                         б)                              в) 

 

Рисунок 1. Модель формирования высокоадгезионного слоя металла к поверхности полимера 

 

Полимерную пленку с развитым рельефом можно представить в виде рисунка (а), где SР ‒ 

площадь поверхности полимера, SГ ‒ площадь поверхности адгезионного слоя металла (SР >> SГ). 

Развитие рельефа на глубину 2‒3 мкм с фактором развития поверхности приводит к увеличению 

адгезии металла к полимеру примерно в 7‒10 раз. Из рисунка (б) видно что поверхность полимерной 

пленки модифицирована и развита рельефом. Рельеф полимерной пленки имеет развитый тонкий 

металлический слой (0,5 ‒ 1 мкм). Из рисунка (в), что с увеличением адгезии толщина пленки по 

сравнению с исходной пленкой возрастает в 5‒7 раз. 
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Тыйым салынған аймағының ені 1,1 В жартылай өткізгіштер күн энергиясының көрінетін 

спектрінен инфрақызыл спектріне дейін алу үшін ең қолайлы болып табылады[1]. Күн элементінен 

алынатын энергия бұл тыйым салынған аймақтың еніне тікелей байланысты, бірақ төмен потенциал 

кернеудің төмендеуіне байланысты қосымша токтың алынуына əкеліп соғады. Осы екі параметрді 

туралау тыйым салынған аймақтың оңтайлы енін бір материалдан жасалған ұяшықтар үшін 1,4 эВ 

диапазонында талап етеді. Зерттеулер көрсеткендей, перовскиттердегі тыйым салынған аймақ ені 

MO(X)6 желісінің өлшемінің ұлғаюымен, M–O(X)–M байланыс бұрышының ұлғаюымен, металл 

катионы мен анионы арасындағы электртерістік айырымының төмендеуі əсерінен азаяды. 

Аралас йодид жəне бромид немесе бромид жəне хлорид галогениді бар перовскиттің құрылымы 

барлық күн спектрінде жарық жинауға мүмкіндік беретін үздіксіз қайта құрылатын тыйым салынған 

аймаққа ие болып табылады[2]. Типтік жұтқыштардың, селективті тесік контактілері, сондай-ақ 

электронды-селективті контактілер энергия деңгейлері суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1. Күн элементтеріндегі əртүрлі типтік жұтқыштар, селективті тесік контактілері,  

сондай-ақ электронды-селективті контактілер энергия деңгейлері иллюстрациясы 
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Объектами исследования являлись аморфные пленки низкокоординированных мышьякосодержа-

щих халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП) модельных для ХСП составов: 

селенида и сульфида мышьяка (As2Se3, As2S3) Пленки получали методами термического испарения 

(ТИ) и ионно-плазменного высокочастотного распыления (ВЧ). Эти методы существенно 

различаются процессами парообразования и конденсации атомов на подложку. Технология 

получения пленок отрабатывалась таким образом, чтобы получались пленки с аморфной структурой, 

составом, соответствующим составу исходного ХСП [1]. 

Изучены электронные свойства аморфных пленок и их локальная структура. Проведенные иссле-

дования электрических и оптических свойств пленок, полученных ВЧ и ТИ методами, выявили ряд 

отличий в основных полупроводниковых параметрах и характеристик у этих пленок, таких как вели-

чина проводимости при комнатной температуре (σк,), энергия её активации (Еσ,), величина 

предэкпоненциального множителя (С), оптическая ширина запрещенной зоны (Еg) и смещение 

уровня Ферми (ΔEF) относительно середины запрещенной зоны. Пленки, полученные ВЧ методом, 

характеризуются большими значениями проводимости и её энергии активации, и меньшими 

значениями оптической ширины запрещенной зоны по сравнению с пленками, полученными 

термическим испаре-нием в вакууме. 

Для выяснения наблюдаемых отличий в полупроводниковых параметрах ТИ и ВЧ пленок была 

исследована их локальная (молекулярная) структура пленок была исследована методами термограви-

метрического (ТГА) и дифференциально-термического (ДТА) анализов. Было установлено, что ВЧ 

пленки имеют более низкие температуры размягчения по сравнению с монолитными образцами и ТИ 

пленками того же состава. Кроме того, установлено, что локальная структура ВЧ пленок является 

более сложной, сформированной из большего числа структурных единиц. Наиболее ярко это 

выражено для ВЧ пленок As2S3. 

 
Таблица. 

 

Основные полупроводниковые параметры ТИ и ВЧ пленок As2S3
. 

 

Состав 
Метод 

получения 

σк, 

Ом -1∙см -1 

Еσ, 

эВ 

С, 

Ом -1∙см -1 

Еg, 

эВ 

ΔEF = Еg/2-Еσ, 

эВ 

As2S3 
ТИ 2∙10-16 1,05 15 2,39 0,14 

ВЧ 7∙10-19 1,11 6∙103 2,27 0,02 

 

Таким образом, использование метода ионно-плазменного ВЧ распыления для получения аморф-

ных пленок низкокоординированных мышьякосодержащих ХСП составов As2Se3 и As2S3 приводит к 

их структурной модификации 
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Пористый кремний (ПК) и в целом, наноструктурированный кремний являются 

привлекательными материалами для многих применений, таких как изготовление электронных 

сенсоров газов, энергонакопителей, фотоэлектрических преобразователей [1,2]. 

В данной работе впервые пористый кремний с наблюдаемой люминесценцией был изготовлен из 

кремниевой подложки р-типа, легированный бором и кристаллографической ориентацией (100) с 

использованием метода электрохимического травления в растворе содержащий H2(SiF6) (кремний 

фтористоводородная кислота) и этиловый спирт в соотношениях: 3:1; 5:1; 6:1. Три группы пленок ПК 

были получены при одинаковых плотностях анодирующего тока J = 20 мА/см2 и длительности 

травления t = 10 минут. Величина напряжения от источника питания для всех групп образцов не 

изменялось и составляло 10 В. 

Спектры фотолюминесценции измерялись при комнатной температуре с использованием 

спектрометра NT-MDT NtegraSpectra, при возбуждении лазером мощностью 20 мВт на длине волны 

477 нм. Диаметр лазерного пятна на образце составлял около 2 мм. На рисунке 1 показаны спектры 

ФЛ для трех типов образцов ПК. Как видно из рисунка для образца 3, что соответствует образцу 3 

группы, полученного в растворе содержащий H2(SiF6) и этиловый спирт, интенсивность ФЛ 

максимальна, для образцов 2 и особенно 1 интенсивность ФЛ ниже. Максимум излучения образца 3 

лежат в диапазоне 630-640 нм, что соответствует энергии фотонов 2 эВ (красная область спектра) и 

объясняется на основе модели квантового ограничения. 

 

 
 

Рисунок 1. Спектры фотолюминесценции образцов ПК, полученных при J = 20 мА/см2,  

t = 10 мин: 1, 2, 3 – образцы полученные в растворах содержащий H2(SiF6)-этиловый спирт 
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Қатты тотықты суперионды өткізгіш (ҚТСӨ) иондарды тоқ өткізетін қасиеттері əртүрлі 

қосымшалардың негізі болып табылады. Инертті электродтармен жабдықталған жəне əртүрлі оттегі 

қосындысы бар ортаны бөлетін осындай материалдың бөлімінде (сурет.1.а), оттегі концентрация-

сының қатынасының логарифміне пропорционал оттегі концентрациясының электр қозғаушы күші 

(ЭҚК) туады: 

 

Ԑ = tu ∙
𝑅𝑇

4𝐹
 ∙ ln 

 𝑃1
𝑂2

𝑃2
𝑂2

                                                                                                                  (1) 

 

Мұнда R-əмбебап газ тұрақтысы, F-Фарадей саны, ал 𝑃1, 𝑃2-супериониктің қабырғасындағы 

сыртқы жəне ішкі оттегі концентрациялары.  

 

 
 

Сурет 1. Қатты тотықты суперионды өткізгіштерден (ҚТСӨ)-ден тұратын концентрациялық ұяшықтар түрлері. 

 

Егер мұндай жүйеде иондық диэлектрик – электронды өткізгіш – оттегі бар орта болса, элек-

тродтар пассивті жүктемеге жабылады, (сурет.1.б), содан кейін тізбекте оттегі концентрациясының 

қатынасының логарифміне пропорционал ток ағып өтеді. Мұндай "сыртқы көзі жоқ тасымалдау" 

ұяшықтары отын элементтері ретінде қолданылады. 

Егер сыртқы ток көзі бар ұқсас жүйе арқылы ток өтетін болса, онда біз көлемдердің бірінде 

оттегінің мөлшерін реттей аламыз ( сурет.1.в). V көлеміндегі оттегі концентрациясының ∆р өсуі τ 

уақыт ішінде біріктірілген токқа пропорционал: 

 

∆р =  
𝑅𝑇

4𝐹𝑉 
 ∙ ∫ 𝑖𝑑𝜏

𝜏

0
                                                                    (2) 

 

Мұндай "сыртқы көзден тасымалдау" ұяшығы оттегі сорғысының ең көп таралған моделі болып 

табылады – қатты оксидті иондық өткізгіштерді (ҚТСӨ) қолдана отырып, оттегінің концентрациясын 

мөлшерлеу құрылғысы пайдаланады. 
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Суперконденсаторы на основе высокодисперсного никеля стали предметом интенсивного 

исследования в области электроники. Глобальное потепление климата и загрязнение воздуха из-за 

сжигания и потребления ископаемого топлива требуют интенсивного развития альтернативных 

источников энергии для удовлетворения экспоненциального роста спроса на энергию [1, 2, 3]. Все 

альтернативные источники энергии нуждаются в накопительных устройствах, поскольку 

производство альтернативной энергии испытывает большие суточные колебания. 

Суперконденсаторы имеют большой потенциал применения в области электрохимического 

накопления энергии из-за высокой скорости работы, длительного срока службы и высокой плотности 

мощности [4]. 

В работе представлены результаты гидротермального синтеза высокодисперсного гидроксида 

никеля и изготовление электродов для суперконденсаторов. Основные реагенты: гидроксикарбамид 

(C𝐻4𝑁2𝑂2), мочевина, активированный уголь, никелевая пена. В ходе синтеза было получено 2 

образца, гидроксид никеля с мочевиной для 1-го образца, гидроксид никеля с активированным углем 

для 2-го образца. Синтез проводился в водяной бане при 95°C в течение 12 часов. Осадок, 

полученный после синтеза, отфильтровали и сушили. Чтобы нанести порошок на никелевую пленку, 

его смешали со спиртом и пипетировали. 

 

 
 

Рисунок 1. XRD результаты для двух полученных образцов Ni(OH)2 без и с активированным углем 
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Нанопечатная (англ. nanoimprinting lithography) – технология, предназначенная для переноса 

изображения наноструктуры или электронной схемы на подложку с покрытием и включающая 

деформацию покрытия штампом с последующим травлением деформированного покрытия и форми-

рованием на подложке наноструктуры или элементов электронной схемы [1]. 

Оптические свойства. Спектры отражения для пленок перовскита без рисунка и с рисунком 

показывают значительные модуляции для структур с наноотверстиями и нанополосками (см. рис. 1 

(а, б)). Более конкретно, мы наблюдаем пики около 1000-1100 нм, которые соответствуют 

возбуждению оптических резонансов. При пропускании оптические изображения перовскитов 

показывают разные яркие цвета (рис. 1 (c)), что свидетельствует о разумной однородности рисунка. 

 

 
 

Рисунок 1. – Отражательные и пропускающие свойства метаповерхностей перовскита. (а) экспериментальные данные и (б) 

результаты численных расчетов спектров отражения пленок перовскита (черная кривая) и метаповерхностей, созданных 

наноотверстиями (зеленая кривая) и нанополосками (розовая кривая). (c) Свойства пропускания: оптические изображения 

поверхностей перовскитов с различным рисунком. 
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В связи с пандемией COVID-19 остро стоит вопрос снижения коэффициента распространения 

инфекции, распространяющейся воздушно-капельным путём. Именно окно здания может быть 

оборудовано коллекторами и дезинфекторами заражённой аэрозоли в помещении и в открытой 

атмосфере. Таким образом, модернизированная система [1-2], располагаемая в оконном проёме 

здания, может выполнять роль дезинфектора аэрозоли и уменьшать коэффициент распространения 

инфекции. 

При разговоре, выдохе, кашле, чихании инфицированный вирусом человек генерирует мелко-

дисперсную аэрозоль, которая при высокой влажности и наличии турбулентных перемещений в 

помещении или на улице остаётся взвешенной и инфицированной в течение длительного времени. На 

рисунке 1 схематично показана конструкция такого устройства. Вентилятор 1 направляет воздушный 

поток из пространства места нахождения или маршрута человека на заряжающую частицы аэрозоли 

трубку 2 с прорезями и далее на заряженные поверхности полости из плёнки или стекла 3, которая и 

изымает пыль и аэрозоль из воздушного потока. Следом их поверхность промывается дезинфицирую-

щим раствором. Часть плёнки и стекла может служить датчиком для анализа заражённости общес-

твенного места или запылённости воздуха. Устройство можно наклеить или навесить на стену 4 в 

помещении или коридоре, или использовать оконные стёкла вместо плёнки. 

 

 
 

Рисунок 1. – Схематичная конструкция устройства вылавливания и обеззараживания частиц аэрозоли 
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Superhydrophobic materials and coatings are of great practical interest, since they have a number of 

unique functional characteristics. The most important of them is water resistance, resistance to biofouling, to 

inorganic, and in some cases to organic pollution, corrosion resistance, fluid flow near a hydrophobic 

surface, controlled electrical insulation characteristics [1,2]. 

One of the most demanded areas of using superhydrophobic materials is construction in large cities with 

high levels of air pollution. Superhydrophobic treatment of buildings made of glass and concrete can 

significantly reduce the severity of the problem of cleaning glass and facades from pollution, which gives a 

colossal economic effect associated with routine work on washing glass, with high-altitude work, with 

saving water and detergent mixtures. 

In this work a vertically aligned carbon nanofiber forest with a superhydrophobic surface was 

synthesized by the method of thermal chemical vapor deposition. 

The resulting samples were investigated by SEM and Raman. Wettability of the samples was examined 

by a water contact angle analysis, using the sessile drop method. 

The contact angle of the resulting samples is 155 ± 2° (average value for several spots), which are 

presented in Fig 1. 

 

 
a      b 

 
Figure 1. The contact angle of as-synthesis vertically aligned carbon 

nanofiber forests (a) as synthesized and (b) after one week 
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В последние годы углеродные наностенки (УНС) широко изучаются. УНС представляют собой 

самоорганизующиеся наноматериалы, состоящие из стеноподобных скоплений хлопьев или листов 

нанографена, вертикально стоящих на подложке. УНС обычно имеют большую площадь поверхности 

с высоким соотношением сторон, химически инертны и обладают значительной 

электропроводностью. Эти уникальные свойства предполагают множество применений, таких как 

газовые сенсоры, полевые эмиттеры, топливные элементы, электрохимические сенсорные 

устройства, устройства хранения электрохимической энергии [1]. 

В данной работе УНС были получены методом кислородно-ацетиленовой горелки. Расстояние 

между сопла горелки и подложки составляло h = 10 мм и время синтеза t = 5 мин, угол наклона 

фронта пламени 90°, соотношение концентраций кислорода и ацетилена (O2/С2Н2) составило 0.70. В 

качестве подложек использовались пластины монокристаллического кремния марки КДБ-20 с 

размерами 1×1 см с ориентацией [100]. 

Полученные образцы были исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопией 

(СЭМ) и спектроскопией комбинационного рассеяния света (КРС) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. СЭМ изображения и КРС спектр УНС 

 

Как видно из результатов КРС, спектр состоит из D-пика при 1360 см-1, G-пика при 1582 см-1, 2D-

пика при 2728 см-1. 

Таким образом, было определено оптимальные параметры и условия для синтеза УНС. 
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Пористый кремний (ПК), также, как и наноструктурированный кремний широко используется 

для многих прикладных применений, таких как изготовление электронных сенсоров газов, энергона-

копителей, фотоэлектрических преобразователей [1-3]. 

Структура пористого кремния, его свойства, морфология поверхности и пор зависит от многих 

факторов: от типа проводимости монокристаллического кремния, его кристаллографической ориента-

ции, удельного сопротивления, от типа легирующей примеси, состава электролита и др. 

В полученных в работе образцах ПК наблюдается явление фотолюминесценции (ФЛ). Это 

связано с тем, что ширина запрещенной зоны ПК увеличивается из-за наличия наноразмерных 

кремниевых кластеров, которые образуются вблизи стенок пор. На рисунке 1 показаны спектры 

фотолюминесценции для двух типов образцов ПК [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Спектры ФЛ ПК, полученных при J = 20 мА/см2, t = 10 мин: 1а, 1b, 1c – образцы полученные в 

растворах содержащий H2(SiF6) – C2H5OH; 2а, 2b, 2c – образцы полученные в растворах содержащий HF – C2H5OH 

 

Примечательным является то что в данной работе впервые был использован раствор, 

содержащий H2(SiF6) – C2H5OH для получения ПК. Экспериментально было выявлено, что при 

использовании вышеназванного раствора наблюдается существенное улучшения в спектрах ФЛ по 

сравнению с образцами, полученными в растворе содержащий HF- C2H5OH [4]. 
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Денсаулық – əрбір адамның өміріндегі ең құнды жəне ең маңызды нəрсе. Əрбір адам өз денсау-

лығының мықты болғанын қалайды, ауырған жағдайда ең ұтымды əдістерді қолдануға тырысады. 

Қазіргі биомедициналық зерттеулерде тірі ағзалардың ішкі құрылымын бақылаудың, бейнелеудің 

жаңа тəсілдерін іздеуге көп көңіл бөлінеді. Технологияның дамыған заманында жоғары деңгейдегі 

құрылғылардың пайда болуының арқасында зерттеудің оптикалық əдістері кеңінен таралуда, олардың 

ішіндегі ең көрнекі жəне ақпараттылардың бірі – организмдегі патология ошақтарының 

флуоресцентті диагностикасы. 

Флуоресценттік диагностиканың заманауи əдістерінде қолданылатын контрастты заттардың бірі 

көміртекті кванттық нүктелер. Көміртекті кванттық нүктелер – бұл өлшемдері 10 нм-ден төмен 

көміртегі наноматериалдарының жаңа класы. Көміртекті кванттық нүктелерді алғаш рет Сю жəне 

басқалары 2004 жылы бір қабатты көміртекті нанотүтікшелерді тазарту кезінде кездейсоқ тапқан [1]. 

ККН жоғары тұрақтылық, жақсы өткізгіштік, уыттылығы төмен, экологиялық таза, синтездеудің 

қарапайым əдістері жəне кванттық нүктелермен салыстыруға болатын оптикалық қасиеттерге ие. 

Көміртекті кванттық нүктелерді алу əдістері «төменнен жоғары» жəне «жоғарыдан төмен» деп екіге 

бөлінеді. Олар химиялық, электрохимиялық жəне физикалық əдістері көмегімен алынуы мүмкін. 

Кванттық нүктелердің модификациясы пайда болған өнімнің жақсы қасиеттерін алуда өте маңызды. 

Биологиялық жəне экологиялық қауіпсіз құрамына жəне ерекше биоүйлесімділік , оптикалық 

жəне электрлік қасиеттеріне байланысты көміртекті кванттық нүктелер көптеген салаларда, əсіресе 

биобейнелеу, биосенсорлар, катализ жəне оптроникада кең қолданыс табуда. Бұл жұмыста біз 

көміртекті кванттық нүктелердің биомедицинада биобейнелеу, биосенсор, дəріні организмге 

жеткізуде қолданылуын қарастырамыз [2]. 
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Метод, благодаря которому были открыты фуллерены, не позволял получать их в препаратных 

количествах. Решением этой проблемы стал метод, предложенный в 1990 г. Кречмером, Лэмом, 

Фостиропулосом и Хаффманом [1]. Он заключался в получении углеродной «сажи» путем сжигания 

графитовых электродов в электрической дуге в атмосфере гелия при уменьшенном давлении. Пока 

единственным способом получения фуллеренсодержащей сажи в промышленных количествах 

является метод Хафмана–Кречмера [2]. 

Этот подход успешно используется в промышленности, например, при производстве ультра-

дисперсных порошков металлов для порошковой металлургии способом взрывающихся проволочек. 

Вообще метод электродугового разряда в газовой среде гелия, который был, применим для 

получения наноматериалов в данной работе, привлекал внимание ученых возможностью 

масштабного и экономически приемлемого производства. На рисунке 1 предоставлен спектр 

комбинационного рассеяния фуллеритов. 

 

 
 

Рисунок 1. – Спектр комбинационного рассеяния фуллеритов 

 

В этой работе фуллерены были получены методом электродугового синтеза. Полученные 

фуллерены исследовались в оптическом микроскопе, сканирующем электронном микроскопе и 

Рамановой спектроскопии. С помощью рамановой спектроскопии мы увидели, что образцы содержат 

фуллерен С60 и С70. Мы заметили, что наши полученные образцы по чистоте соответствуют 

стандартам Sigma-Aldrich (Fullerene С60 – 99,5 %). 

Все работы выполнялись на базе Национальной нанотехнологической лаборатории открытого 

типа (ННЛОТ) при КазНУ им. аль-Фараби. 
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По статистике, онкология является одной из наиболее распространенных причин смертности в 

мире. Постоянно растущее количество литературы подтверждает физическую и биологическую 

основу сенсибилизации опухолей к традиционным методам лечения, таким как химиотерапия и 

лучевая терапия с помощью умеренной температурной гипертермии. Метод радиочастотной абляции 

приводит к успешному частичному некрозу опухоли. Эффективность терапии на основе радиочастот 

можно значительно повысить за счет использования наночастиц-сенсибилизаторов. Они 

нацеливаются на область опухоли, активно или пассивно накапливаются в ней, а затем поглощают 

основную мощность радиочастотного излучения для нагрева раковых клеток и таким образом 

вызывают их избирательное разрушение. 

Для данной работы были взяты наночастицы на основе кремния. Хотя традиционно для 

радиочастотной гипертермии используется золото, у кремния есть много преимуществ. Наночастицы 

на основе кремния биосовместимы, биоразлагаемы и благодаря фотолюминесценции эти 

наночастицы могут использоваться в качестве маркеров раковых клеток (фотосенсибилизации). Для 

кремния была определена зависимость скорости нагрева от проводимости и объема. 

 

 
 

Рисунок 1. – Зависимость концентрация и проводимости 

 

Было определено, что нагрев от концентрации и проводимости зависит прямо пропорционально, 

но нелинейно. Согласно модели, предложенной Мораном и др, наночастицы могут вызывать 

джоулева нагрев за счет индуцированной ВЧ генерации локальных электрических токов по объему 

наночастицы. По полученным результатам можно сказать что наночастицы на основе Si могут 

служить эффективными сенсибилизаторами для радиочастотной гипертермии, которая приводит не 

только к ингибированию роста опухоли, но и к ее устранению. 
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Тонкие пленки халькогенидных полупроводников системы Ge–Sb–Te, в частности, состава 

Ge2Sb2Te5 вызывают высокий интерес со стороны ученых и инженеров в связи с перспективой их 

использования в технологии энергонезависимой полупроводниковой фазовой памяти типа PCM, PC-

RAM, а также для дальнейшего развития, коммерциализации и масштабирования. В подобных 

устройствах запись и считывания информации основаны на измерении электрического 

сопротивления ячеек памяти, которые обладают эффектом сверхбыстрых обратимых фазовых 

переходов [1, 2]. Параметры записи информации во многом определяются структурой и составом 

пленок [3]. 

В данной работе приводятся результаты исследования влияния примеси серебра на параметры 

переключения наноразмерных пленок Ge2Sb2Te5. Возможность улучшения характеристик связано с 

модификацией изовалентной примесью металла, встраивание которого должно происходить по 

механизму замещения, в качестве такой примеси выбран элемент – серебро (Ag). 

Чистые и модифицированные металлом, в разных концентрациях, образцы были получены 

методом ионно-плазменного магнетронного высокочастотного (ВЧ) со-распыления в атмосфере 

аргона (99,999%) при давлении 1 Па. Мишень для распыления состояла из поликристаллического 

Ge2Sb2Te5 и нитевидных мишеней Ag. Пленки осаждались на стеклянные подложки при комнатной 

температуре. 

Контроль элементного состава и морфологии тонких пленок выполнялся методами энерго-

дисперсионного анализа (EDXS) и сканирующей электронной микроскопией (СЭМ) на комплексе 

Quanta 3D 200i. Толщина пленок также контролировалась на СЭМ. Структура пленок исследовалась 

методом Рамановской спектроскопии (КРС-спектроскопия). 

Исследованы вольт-амперные характеристики (ВАХ) наноразмерных пленок Ge2Sb2Te5 и 

Ge2Sb2Te5<Ag>. Установлено, что вид ВАХ имеет S-образный вид, характерный для эффекта 

переключения. Выявлено, что повышение концентрации серебра до 9,7 ат.% приводит к уменьшению 

порогового напряжения и времени переключения с 70 до менее 50 нс, а образцы, полученные 

методом ВЧ ионно-плазменного распыления, в отличии от образцов, полученных методом 

термического испарения в вакууме, имеют меньшие значения порогового напряжения переключения 

и времени переключения. Установленное улучшение параметров эффекта переключения видимо 

связанно с особенностями структуры пленок, полученных методом ионно-плазменного распыления. 

Таким образом, в работе показана возможность эффективного управления параметрами 

переключения пленок состава Ge2Sb2Te5 при модифицировании их примесью серебра различной 

концентрации. 
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Сочетaние оптических и электрических свойств ZnO делaет его перспективным мaтериaлом с 

целью использовaния в оптико-электронных и фотоэлектрических устройствaх, тaких кaк ультрa-

фиолетовые излучaтели, прозрaчные электроды, гaзовые сенсоры, солнечные элементы, пьезоэлек-

трические нaногенерaторы и др. Активация пленки ZnO ионами редкоземельных элементов позволит 

придать им новые свойства, в частности, за счет расширения области поглощения в ИК и УФ области 

[1]. 

Примененный в настоящей работе метод синтеза наностержней оксида цинка, легированных 

европием, состоял из двух стадий: нa обработанные подложки золь-гель методом нaносился 

зaтрaвочный слой оксида цинка, затем с целью ориентировaнного ростa плёнок использовался 

гидротермaльный синтез в растворе, содержащем европий [2]. Исследованы состав, структура и 

оптические свойства синтезированных пленок с различным содержанием ионов европия. Структура и 

состав осажденных пленок изучались на аналитическом сканирующем электронном микроскопе JSM-

6490 LA (JEOL, Япония). Рентгеноструктурные исследования пленок были проведены на 

дифрактометре ДРОН-6. Исследования морфологии поверхности пленок оксида цинка были 

выполнены на атомно-силовом микроскопе JSPM-5200 (JEOL, Япония) полуконтактным методом. 

Спектры пропускания измерены на двулучевых спектрофотометрах СФ-256 УВИ (190 – 1200) нм и 

СФ-256 БИК (1100 –2500) нм. 

На рисунке 1 представлены СЭМ изображения наностержней оксида цинка, легированных евро-

пием, выращенных на стеклянной подложке с предварительно нанесенным зародышевым слоем. Как 

видно из рисунка, нанесение зародышевого слоя позволяет получить более равномерно распределен-

ные массивы наностержней, при этом сохраняется форма монокристалличной гексагональной 

призмы. 

 

 
 

Рисунок 1. – СЭМ изображения пленок оксида цинка, легированные европием 

 

Иследованные наноструктурированные слои оксида цинка легированные европием могут быть 

использованы в качестве эффективных антиотражающих покрытий оптических и оптоэлектронных 

систем. 
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При испытании на коррозионную стойкость нанокомпозитных электролитических покрытий 

(нано-КЭП) Cr-C-SiO2 была использована экспериментальная установка для определения коррозион-

ной стойкости с учетом условий применения покрытий в агрессивной среде. 

В качестве коррозионной среды был выбран 3% раствор NaCl, рН=7. Температура коррозионной 

среды были 293 К. Поскольку нано – КЭП наносились на сталь Ст 3, то эффективность антикор-

розионной стойкости нано – КЭП оценивалась относительно коррозионной стойкости стали без 

покрытия. По этой причине предварительно были произведены коррозионные испытания образцов из 

Ст.3 без покрытия гравиметрическим методом (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Результаты исследования коррозионной стойкости стали Ст3 

 
t, ч m0,10-3 кг m1,10-3 кг  m,10-3 кг K,10-3 кг/м2ч 

5 17,2019 17,2041 0,0022 0,1989 

10 17,2041 17,2058 0,0017 0,2672 

15 17,2058 17,2048 0,0011 0,2455 

20 17,2048 17,2019 0,0029 0,37395 

 

Из графика видно, что в течение 15 часов происходит интенсивное растворение стали, затем 

образуется пассивационная пленка, покрывающая рыхлым неоднородным слоем поверхность 

образца, которая через следующие 5 часов разрушается, уносится потоком агрессивной среды. Затем 

происходит дальнейшее растворение более глубоких слоев стали, появляется непрерывно 

меняющаяся пленка продуктов коррозии. 

 

 
 

Рисунок 1. Гравиметрический график коррозии стали Ст3 
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Бұл жұмыс полимерлі материалдардың төмен өлшемді бөлшектерімен жəне құрамында фтор 

олигомерлері мен полимерлермен модификацияланған электролиттік хром негізінде көп қабатты 

композициялық жабындылардың (КЖ) қалыптасу кинетикасын олардың пайдалану қасиеттерімен 

өзара байланыста зерттеу болып табылады. Төмен өлшемді көміртегі кластерлерімен модификация-

ланған электролиттік хром негізіндегі композициялық жабындар хром оксиді мен күкірт қышқылы 

бар стандартты ваннадан алынды. Төмен өлшемді полимерлі бөлшектер хром электролитіндегі 

полимерлі нысанаға жоғары энергиялы лазерлік əсер ету арқылы алынды. 

Жабындылардың құрылымдық ерекшеліктері атомдық күштік микроскопия (АСМ) əдісімен жəне 

10-25 Å ажыратымдылық қабілеті бар растрлық электронды микроскоптың көмегімен зерттелді. 

Композициялық жабындылардың құрылымын зерттеу рентгендік құрылымдық талдау жəне ИҚ 

спектроскопиясы əдістерімен жүргізілді. Триботехникалық сынақтар 0,1-1 м/с сырғу жылдамдығы 

жəне 0,1-200 Н меншікті жүктемелер кезінде "білік – жартылай төсеніш", "таспа – білік" сынау схема-

сын іске асыратын үйкеліс машиналарында жүргізілді. 

Электролит ортасында лазерлік сəулеленудің əсерінен алынған бөлшектердің морфологиясын 

зерттеу бойынша зерттеулер қалыптасқан морфологияның бар екендігін көрсетті. Лазерлік сəуле-

ленудің əсер ету энергиясының мəндерінің жоғарылауы нəтижесінде пайда болған бөлшектердің 

дисперсиялық мəндерінің төмендеуіне əкеледі (сурет-1, в, г). 

 

 
 

Сурет 1. Сұйық электролит ортасында лазерлік əсер ету арқылы алынған полиэтилентерефталат бөлшектерінің 

морфологиясы. a, б – 1 импульс, в.г – 5 импульс 

 

Құрамында фтор бар олигомерлерді бетіне жағу кезінде немесе электролиттік хромнан жабын 

көлеміне енгізу кезінде нанокомпозициялық жабындардың пайда болуы анықталды. 

Модификатордың шекті концентрациясы бар, егер ол асып кетсе, модификациялық əсер күрт 

төмендейді жəне физика-механикалық параметрлердің нашарлауына əкеледі. Алты валентті хром 

негізіндегі стандартты электролитке активтендірілген төмен өлшемді политетрафторэтиленді енгізу 

үйкеліс коэффициентінің төмендеуіне əкелетіні көрсетілген. Бұл, ең алдымен, үйкеліс шекарасында 

тұрақты пленканың пайда болуына байланысты, ол жойылмай бірнеше рет түзілуге қабілетті. 

Хромды электролиттің политетрафторэтиленінің төмен өлшемді бөлшектерімен модификациялау 

электролиттік жабындардың беткі қабаттарының гидрофобтық əсерінің күшеюіне байланысты 

жабындардың коррозияға төзімділігінің артуына əкеледі.  
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Соңғы жылдары 1D наноқұрылымды жартылайөткізгіштер өздерінің көптеген бірегей қасиеттері-

нің жəне оларды болашақ электроника мен фотоника үшін құрылыс блоктары ретінде пайдалану 

мүмкіндіктерінің арқасында көп көңіл бөледі. 1D наноқұрылымдары электр жəне жылутасымалының 

немесе механикалық қасиеттерінен жəне өлшемінің азаюынан тəуелділігін зерттеу үшін пайдалы 

материалдар болып табылатыны көпшілік мойындаған. Сондай-ақ, олар электрондық, оптоэлектрон-

ды, электрхимиялық жəне электромеханикалық наноқұрылғыларды өндіруде байланыс пен функцио-

налдық блоктар ретінде маңызды рөл атқарады деп болжанады [1]. Соңғы бірнеше жылда əртүрлі 1D 

наноқұрылымды жартылайөткізгіштерді əзірлеуге көп күш жұмсалды. Бу–сұйық-қатты дене (VLS) 

жəне бу–қатты дене (VS) механизмі жоғары температурада талшықтарды өсіру үшін жақсы белгілі 

жəне III–V жəне II–VI топтағы əртүрлі күрделі наноқұрылымды жартылайөткізгіштерді синтездеу 

үшін қолданылған [2]. 

Кварц, кремний жəне шыны төсеніштерінде золь-гель əдісі арқылы ZnO жұқа жабындылары 

отырғызылды. Нəтижесінде алынған жұқа жабындылар біртекті болды, оның себебі мырыш ацетаты-

ның 0,2 М концентрациясында ерітіндінің мөлдір болуында. Гидротермалды синтездеу əдісімен ZnO 

жұқа жабындыларының үстіне ZnO наностержендері өсірілді. ZnO наностержендері өсіру кезінде 

технологиялық параметрлерді өңдеу мақсатында реагенттерді дайындаудың əр түрлі концентрациясы 

(10-300 мМ), əр түрлі уақыттар (1-2,5 сағат) жəне əр түрлі температуралар (90-95°С) қолданылды. 

СЭМ көмегімен наностержендердің өлшемдері реагенттердің концентрациясына байланысты, 

нақтылай көрсеткенде, концентрация 10 мМ болған кезде өсірілген наностержендердің ұзындығы 627 

нм, ал концентрациясын өзгерту арқылы, мысалы концентрация 100 мМ – 1,5 мкм, 300 мМ – 2,5 мкм 

болғанын анықтадық. Концентрация өсуі стержендердің диаметріне де əсер етеді, яғни 10 мМ 

концентрациясынан 300 мМ концентрациясының айырмашылығы тұтастай қабықшаның түзілуі. 

Кварц жəне кремний төсеніштеріндегі концентрациясы 50 мМ болған наностержендердің өлшемдерін 

қарастыратын болсақ, кремний төсенішде наностержендер диаметрінің орташа мəні 41,5 нм, 

ұзындығы 627 нм болса, ал кварц төсенішінде диаметрінің орташа мəні шамамен 70 нм, ұзындығы 

1,66 мкм болды. 

Қорыта келе, бірдей техникалық параметр кезінде кварц төсенішінде ZnO наностержендердің 

өлшемі кремний төсенішіне қарағанда жоғары болады. Алынған ZnO үлгілерінің оптикалық 

қасиеттері зерттелінді. ZnO жұқа жабындыларының қабат саны өскен сайын шағылу коэффициенті 

төмендейді жəне 380 нм толқын ұзындығыннан бастап төмендеген сайын оптикалық тығыздығы арта 

бастайды. Lambda 35 (Perkin Elmer) спектрофотометрімен өлшенген ZnO жұқа жабындыларының 

өткізу коэффициенті 90% шамасында, ал ZnO наностержендерінің өткізу коэффициенті 80-90% 

аралығында болды. 
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Материалтануда көміртекті материалдар үлкен қызығушылыққа ие. Нанотүтік фуллерен, графен 

жəне басқалары сияқты жаңа көміртекті бөлшектердің қалыптасу механихмі зерттелуде [1,2]. 

Нанометрлік диапазондағы материалдардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу жаңа білімнің пайда 

болуына жəне жиналуына, электронды жəне атомды-молекулалық құрылымына байланысты 

көміртекті материалдардың қасиеттерін терең түсінуге алып келеді. 

Мұндай материалдардың типтік мысалы көмірсутекті термиялық түрлі ыдырату əдістерімен 

алынатын техникалық көміртек болып табылады. Қазіргі уақытта барлық белгілі наноөлшемді 

көміртекті материалдардың ішінде техникалық көміртек үлкен практикалық мəнге ие, сəйкесінше кең 

масштабты өнеркəсіптік өндіріс [3]. 

Берілген жұмыста электрод арқылы электрлік токты өткізумен жану процесінде техникалық 

көміртекті алу зерттелген. Көміртектің наноглобулярлы бөлшектері синтезінің ток күші мен түрінен, 

электрлік өрістің кернеуінен, жалын көзінен тəуелділігі зерттелді. 

Жану процесінде электродта көміртектің наноұнтақтарын алу өте қарапайым əдіс болып 

табылады, өлшемдері 40-80 нм болатын аморфты құрылымды көміртекті нанобөлшектер алынды. 

 

 
 

Тұрақты ток, U=32 В Айнымалы ток, U=32 В 

 
Сурет 1. Көміртекті наноұнтақтарды салыстыру 

 
Әдебиеттер 

 

1. Суровикин Ю. В. и др. 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. 

 

  

mailto:talgatovna888@mail.ru
mailto:аaaibek@inbox.ru


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

94 
 

УДК 539.23 

 

ИНДИЙ СЕЛЕН ҚАБАТТЫ КРИСТАЛДАРЫНЫҢ СИНТЕЗІ 

 

Махмаден Н. 
Ғылыми жетекші: PhD, доцент Мухаметкаримов Е.С. 

Физика-техникалық факультет аль-Фараби атындағы КазҰУ 

e-mail: nur_059913.kz@mail.ru 

 

Соңғы жылдары MX [1,2] жалпы формуласы бар металл монохалькогенидтер отбасының екі 

өлшемді нанокристалдарына қызығушылық артып келеді. Мұндағы М-IIIA бор тобының элементтері 

(galium Ga, indium In, talium Ta) немесе IV топ (germanium Ge, қалайы Sn, қорғасын Pb), ал X-

халькогендер: күкірт (S), селен (Se) немесе теллур (Te). МХ екі өлшемді нанокристалдардың моно 

қабаттары металл мен халькоген атомдарының дұрыс ретпен (Х-М-М-Х) қабаттасып орналасуынан 

пайда болады. Элементтерге байланысты моноқабаттардың қалыңдығы 0,7-ден 1,2 нм-ге дейін болуы 

мүмкін. 

Бұл жұмыста 1:1 элементтік қатынасындағы In жəне Sе бөлшектерін вакуумды ортада стехио-

метриялық балқыту арқылы InSe қабатты кристаллы алынды. Рентгенқұрылымдық талдау арқылы 

жүргізілген зерттеулер, синтезделген кристалдың параметрлері A=b=4.0 Å, c=16.6 Å алтыбұрышты 

кристалды тор екенін жəне InSe кристалының қабатты модификациясының ε фазасына жататынын 

көрсетті. 1-суретте синтезделген InSe кристалының СЭМ бейнесі жəне энергия дисперсиялық талдау 

нəтижелері көрсетілген. 

 

  
а) СЭМ бейнесі б) EDS элемент құрамын талдау 

 
Сурет 1. – Алынғын кристалдардың СЭМ бейнесі мен элементтік құрамын зерттеу нəтижелері 
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На сегодняшний день основной технологией создания тонкого рельефа является традиционное 

механическое вдавливание твердого штампа в металлическую поверхность, при котором можно 

произвести только 7-10 отпечатков, что делает способ дорогим и мало производительным. 

В применяемой планарной технологии использовалось несколько методов: нанесение резиста с 

помощью метода центрифугирования, при скорости 3000 оборотов/мин, экспонирование, 

использование СЭМ Quanta 200i 3D, диаметр пучка 30 нм, энергиях 5; 15; 30 кэВ и значении тока 

106,22 нА, проявление, напыление металла, сухое вертикальное травление, использовался ВУП-5М, 

напряжение 550В, энергия равна 4 кэВ, ток равен от 1-5 мА, площадь – 9 см2, плотность 

электрического тока 0,5 мА/см2. В процессе выполнения исследования была нанесена нужная 

структура (голограммы) методом импритинга, использован технологический прием lift-off. 

Были созданы тонкие рельефы на полимере с заданным рисунком, высокого качества, толщина 

которых составила 40 нм. Разработана технология переноса нанорельефа, разрешение которого 

порядка 10нм.Данная модель позволяет достичь дополнительной защиты от подделки, а также 

использование радужных голограмм в декоративных целях [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Полученная голограмма на полимере в момент 

отливки слитка 

 

Рисунок 2. Реальная голограмма как элемент безопасности 

"скрытое изображение" 
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WS2 ҰНТАҚТАРЫН БУЛАНДЫРУ АРҚЫЛЫ SI/ SIO2 ТӨСЕНІШ БЕТІНЕ WS2 

ҚАБЫРШАҚТАРЫН ӨСІРУ 

 

Муратов Д.А., Ракыметов Б.А., Шайкенова А.А. 
Ғылыми жетекші: PhD, Алмасов Н.Ж 

Satbayev University, 050013, Республика Казахстан, Алматы 
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Екіөлшемді TMDCs [1] сияқты материалдардың көптеген түлері белгілі, өтпелі металлдардың 

оксидтері, сонымен қатар титан диоксиді мен перовскиттер [2]жəне оларға ұқсас графен, бор нитриді 

(BN) [3] Жеке жағдайларда TMDC ондаған жылдар бойы зерттеушілердің мəліметтеріне сəйкес 

электондық, оптикалық, механикалық, химиялық жəне термиялық қасиеттерінің жақсы екені 

көрсетеді [4, 5]. Қазіргі кезде TMDC -ның 2D -өлшемді жұқа қабыршақтарына ғылыми жəне 

инженерлік қызығушылықтар олардың оптикалық қабылдағыш қасиеті мен 2D-материалдарды 

басқару мен өткізу қабілетіне байланысты артуы байқалуда.Бұл жұмыста WS2 TMDC -ның 2D -

өлшемді жұқа қабыршақтарының пайдаланылған WS2 ұнтағынан буландыру арқылы өсетіндігі 

баяндалады. Жұмысқа оксид қабатының қалыңдығы 70 нм болатын Si/ SiO2 төсеніші азетонмен 5 

минут ультрадыбысты ваннада тазартылып, спиртпен жəне дистелденген сумен жуылып 

дайындалады. WS2 ұнтағын CVD қондырғысының реакторында орналастырып 950 ° С температураға 

дейін қыздырылады. Si/ SiO2 төсеніші мен WS2 ұнтағының ара қашықтығы 2 см-ді құрайды. 

Тасымалдаушы газ ретінде Ar қолданылады. Процесс бойы реакторда Ar газы атмосфералық 

қысымда толтырылады. Жалпы синтез процесінің ұзақтығы 60 минутты құрайды, ал 950 ° С 

температурада 20 минут тұрады. 

 

 
Сурет 1.  Si/ SiO2 төсеніш бетіне өскен WS2 қабыршағының СЭМ кескіні, латералдық өлшемі 7мкм-ді құрайды 
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ENHANCEMENT OF LUMINESCENCE INTENSITY AND INCREASE  

OF NONRADIATIVE RECOMBINATION CENTERS IN SILICON NITRIDE FILMS 

IMPLANTED WITH NITROGEN IONS 

 

Murzalinov D.O., Muratov M.D., Rakymetov B.A., Umirzakov A.G., Shaikenova A.A. 
LLP “Institute of Physics and Technology”, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan 

e-mail: altynay.shaikenova@mail.ru 

 

The photoluminescence spectra and electron paramagnetic resonance depends on nitrogen irradiation 

dose and annealing temperature observed in amorphous stoichiometric silicon nitride films obtained by the 

LPCVD method. The deposition temperature was 800 ° C, the ratio of the reacting gases SiH4 /NH3 = 1/1. 

The thickness and refractive index of the nitride film were determined by ellipsometer (λ = 632.8 nm) 

respectively, ~ 300 nm and 2.01. According to the SRIM – 2010 simulation data, at 70 keV energy the 

maximum concentration of nitrogen ion incorporated at a depth of about 160 nm. Therefore, Si3N4/Si 

samples were implanted with nitrogen ions at 70 keV and doses of 1 × 1016 cm-2 and 5 × 1016 cm-2. The 

structure of Si3N4/Si has been determined by Rutherford backscattering spectrometry to analyze the 

distribution of Si and N over the depth of the nitride layer. It is shown that nitrogen implantation leads to an 

increase in the concentration of nonradiative recombination centers caused by the presence of radiation 

defects. The maximum photoluminescence intensity has been obtained for 1 × 1016 cm-2 nitrogen 

implantation dose and subsequent annealing at 1200 ° C for 30 minutes. The luminescence intensity is 

increased by 1.4 times in comparison with non-implanted sample after heat treatment obtained under the 

same conditions (Fig.1). 

 

 
a)                                                b) 

a)- PL spectra of samples implanted with nitrogen ions with a dose of 1 × 1016 cm-2; b) PL spectra of samples implanted with 

nitrogen ions with a dose of 5 × 1016 cm-2; 1 – without heat treatment; 2 – heat treated at 1200 ° C for 3 minutes; 3 – heat treated at 

1200 ° C for 30 minutes 

Figure 1. – PL spectra of the initial Si3N4 sample and samples implanted with doses of 1 × 1016 cm-2 and 5 × 1016 cm-2 

 

The sample with an intense photoluminescence spectrum was investigated by the EPR method and 

shows g factor = 2.0056, width ∆H = 6 G. Warren et al reported the EPR spectrum of amorphous silicon 

nitride with similar characteristics (g factor = 2.0057, width ∆H = 8.5 G) was assigned to a two-coordinated 

nitrogen atom N-center [1]. Therefore, we can indicate the presence of N-centers in obtained the 

stoichiometric silicon nitride film. 
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Никель жəне кобальт оксидтерінің наноқұрылымды ұнтақтарын алу, сондай-ақ олардың 

негізіндегі нанокомпозиттерді құру қазіргі заманғы нанотехнологияны дамытудың маңызды бағыты 

болып табылады. Қазіргі кезде никель мен кобальттың наноқұрылымды оксидтері 

суперконденсаторлар үшін электродтық материалдар ретінде өз қолданылуын тапты [1]. 

Энергияны сақтауға жəне босатуға жақсы сəйкес келетін, алайда ұзақ зарядтау/разрядтау уақыты 

мен төмен қуат тығыздығына ие литий-ионды аккумуляторлар мен отын элементтері сияқты 

энергияны жинақтау жəне түрлендірудің əртүрлі технологияларымен қатар, суперконденсаторлар 

қазіргі уақытта қарқынды дамып келе жатқан энергия жинақтау технологиясының маңызды сыныбы 

ретінде қарастырылады. Бұл технология аккумуляторлардан ерекшеленеді жəне энергияны жинақтау 

жəне жеткізу техникасында басты рөл атқарады, өйткені ол қысқа зарядтау/разрядтау кезеңдерінде 

энергияны өте тез жұтады жəне жеткізеді, ол электр қорегінің сапасын, сондай-ақ қуат тербелісі мен 

импульстік қуатты қолдану жағдайында жоғары кернеуді реттеу жəне жүктемені ығыстыру арқылы 

энергияны жинақтаудың басқа да технологияларының қауіпсіздігі мен жұмысқа қабілеттілігін 

қамтамасыз етеді [2]. 

Берілген жұмыста кобальт жəне никель гидроксидтерінің наноұнтақтары гидротермалды əдіспен 

кобальт ацетаты мен никель ацетатының гидролизі арқылы алынды. Синтезделген ұнтақтардың 

өлшемі 10-20 нм болатын майда кристалдардан құрылған кеуекті бөлшектерден тұрады. 

Жұмыс электродын құру үшін кобальт гидроксидінің жəне никель гидроксидінің ұнтақ тəрізді 

үлгілері тең салмақ пропорцияларында араластырылды, ұнтаққа этанол қосылды жəне біртекті 

суспензия алынғанға дейін ультрадыбыстық ваннада өңделді. Содан кейін суспензия кеуекті никельді 

төсенішке жағылды. Төсеніштер көлемі 9×9 см2 шаршы түрінде алынды. Никельді көбік, жағылған 

ұнтақпен бірге кептіріліп, ~108 Пa қысымда престелді. Одан кейін 10 минут ультрадыбыстық ваннада 

этанолда электродты өңдеу борпылдақ ұнтақты алып тастады. Төсенішке престелген, синтезделген 

кобальт пен никельдің гидроксидтерінен жасалған электродтың төмен жиілікті сыйымдылығы 1 

мВ/сек өрістету жылдамдығы кезінде шамамен 13 Ф/см2-ті құрайтындығы анықталды. 

Гальваностатикалық заряд-разрядты өлшеу осы мəнге жақын 12 мА/см2 ток кезінде ~10 Ф/см2 

сыйымдылығының мəнін берді. 0,1-105 Гц жиілік диапазонында өлшенген электрохимиялық 

импеданстың жалған бөлігінің нақты бөлігінен тəуелділігі төмен жиіліктерде электрод сыйымдылығы 

Варбург диффузиясының процестерімен анықталатынын көрсетті. Алынған наноқұрылымды 

материал суперконденсаторлардың электродтарын құру үшін перспективті. 
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В условиях современного темпа развития техники и электроники, а также предъявляемых к ним 

высоких требований, существует острая необходимость в легких, гибких и емких устройствах для 

хранения энергии, которые применяются в электронных девайсах, дронах, гибких дисплеях, электро-

мобилях. В сочетании с низкой стоимостью и высокой емкостью суперконденсаторы пользуются 

огромным спросом в различных областях применения [1]. 

В ходе работы были созданы гибкие электроды для суперконденсаторов на основе восстанов-

ленного оксида графена и оксида марганца. Данный электрод является композитным материалом, где 

слой оксида марганца был сформирован методом электроосаждения. Преимуществом этих 

электродов является малый удельный вес, высокая электроемкость, которая равна 1200 Ф/г, простота 

процесса изготовления и невысокая стоимость. Посредством Раман спектроскопии контролировалась 

структура осаждаемого MnO2 на гибкую подложку из оксида графена. 

Проводилось изучение морфологии формируемых структур MnO2 с помощью СЭМ. Также 

контроль электрохимических свойств посредством потенциометрических измерений позволили 

экспериментально выявить оптимальные режимы осаждения в зависимости от времени и тока. 

 

 
 

Рисунок 1. – Вольтамперные характеристики полученного электрода в зависимости от скорости развертки 5 мВ/с, 10 мВ/с, 

30 мВ/с, 50 мВ/с, 100 мВ/с 
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В интервале температур 16–100 К проведены ИК-спектрометрические исследования термостиму-

лированных превращений в криоконденсированных пленках фреона 134a. Установлено, что 

криопленки фреона 134a, образующиеся при Т = 16 К в интервале нагрева от 70 до 90 К, 

претерпевают множественные структурные превращения различной природы. Сделан вывод, что при 

температуре Tg = 72 K происходит переход стеклообразного состояния в переохлажденную жидкость 

(G-SCL). Примерно при Т = 78 К кристаллизация SCL начинается в состоянии ориентационно-

разупорядоченного пластичного кристалла. При температуре перехода Ttrans = 80 K происходит 

второе квазистеклование из состояния ориентационного стекла в пластический кристалл с 

упорядоченной вращательной подсистемой. В интервале температур 83–85 К имеет место фазовый 

переход пластический кристалл – моноклинный кристалл. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент термограммы отогрева криопленки CF3-CFH2. Tg – значение температуры перехода из состояния 

стекла (G) в состояние сверхпереохлажденной жидкости (SCL). SCL – интервал температур квазижидкой фазы и перехода к 

ориентационному стеклу (OG). Ttrans – температура перехода из состояния OG в состояние пластичного кристалла (PC). MC-

завершение перехода из состояния PC в моноклинного кристалла 
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Глобальное потепление является серьезной проблемой на протяжении последних десятилетий. 

Академические, промышленные и правительственные учреждения прикладывают значительные уси-

лия для решения этой проблемы путем развития возобновляемой энергетики и внедрения 

эффективных способов хранения энергии. Аккумуляторные системы являются одним из основных 

методов запасания электроэнергии; однако они не подходят для приложений, требующих быстрого 

времени циклов заряда-разряда и большого числа рабочих циклов. В идеале устройство, которое 

может заполнить пробел, оставленный аккумуляторами и другими устройствами хранения — это 

суперконденсатор. Характеристики суперконденсатора зависят от типа электроактивного материала, 

используемого для изготовления электродов, что влияет на уровень емкостных характеристик, 

плотность энергии и удельную мощность суперконденсатора [1-4]. Плотность энергии 

суперконденсатора намного ниже, чем у батареи. Это открывает возможности для исследований, 

направленных на повышение уровня плотности энергии, которую может предложить 

суперконденсатор, путем постоянной разработки новых материалов для активных электродов. 

В данной работе раствор для электрода был приготовлен простым методом. Активированный 

уголь, ацетиленовую сажу и проводящий полимер PVDF (поливинилиденфторид) заливали необходи-

мым количеством ацетона и размешивали в течение 12 часов при комнатной температуре. 

Полученную смесь наносили пипеткой на никелевую подложку для измерения емкости. В ходе 

работы было получено несколько образцов с разной конценрацией PVDF, и выявлена зависимость 

емкости изготовленных электродов от концентрации компонентов. Оптимальная концентрация 

полимера составила 7-13% от всей массы раствора. 
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Арнайы зерттеу жұмысының процесстері: 

– көп қабатты жабынды максималды пайдалану мүмкіндігімен құрылған жұмыс құрамына 

негізделген технологиялық шешімді əзірлеу; 

– фторидті жəне оның күйін электрохимиялық зерттеу негізінде софоридті тұздардың 

балқымаларының бірфазалы жабындары мен рентгендік аморфты жиырылуын алу шарттарын 

негіздеу; 

– құрамды металл-фторопластиктердің микро- жəне макроқұрылымын зерттеу, түсті 

металдардағы (мырыш, мыс жəне композициялар) құрылымдар мен қалдық кернеулерді зерттеу 

негізінде оларды қолдану бойынша технологиялық ұсыныстар жасау. 

Сол уақытта: 

– Fe, W, Fe, Ta, Ni, Cu, Ti субстраттарының қасиеттері, олардың қорытпалары, арнайы болаттар, 

графит, шыны тəрізді көміртегі, кремний жəне «субстрат» шекарасының күйі туралы көптеген 

мəліметтер негізінде. жабу », белгілі бір процесс үшін субстрат материалын таңдау критерийлері; 

– темір мен вольфрамның асқын өткізгіш қабаттарынан коррозияға қарсы жабындарды химиялық 

белсенді жабындарға жағудың нұсқалары; 

– Жоғары рентгендік тензометрия əдістерін алғаш рет қолдану бірінші жəне екінші шыққан 

қалдық кернеулерінің қалыңдығынан жəне шөгу жағдайынан өзгеруіне тəн электролиттік 

жабындардың пайда болуына себеп болады. 

 

 
 

Cурет 1. Концентрациялық-логарифмдік диаграмма гетерогенді жүйе F𝑒3 + -𝐻2O 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ СЕРЕБРА НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ 

ПЛЕНОК Ge2Sb2Te5 В АМОРФНОМ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИЯХ 
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Тонкие пленки халькогенидных полупроводниковых материалов системы Ge-Sb-Te (GST), а 

именно, состава Ge2Sb2Te5, которые интенсивно исследуются в связи с многообещающими перспек-

тивами создания на их основе нового поколения ячеек энергонезависимой памяти для записи 

информации типа PC-RAM (Phase Change Random Access Memory). Внедрение примеси серебра Ag в 

материал GST позволяет управлять оптическими и электрическими параметрами [1]. 

В данной работе приводятся итоги эксперимента по воздействию примеси серебра на оптические 

свойства тонких плёнок Ge2Sb2Te5 с толщиной ~ 100 нм. Пленки Ge2Sb2Te5<Ag> получались методом 

ионно-плазменного высокочастотного магнетронного со-распыления комбинированной мишени из 

поликристаллического Ge2Sb2Te5 и нитевидных мишеней Ag при давлении 1 Па в атмосфере аргона. 

Состав пленок исследовался методом энерго-дисперсионного анализа (EDXS) с применением 

сканирующего электронного микроскопа Quanta-3D 200i. Концентрация примеси серебра в пленках 

составляла 1,0; 3,0 и 5,0 ат. %. Структура пленок фиксировалась методом комбинационного 

рассеяния света на спектрометре Solver Spectrum 600/600 в режиме отражения на 180°. Спектры 

оптического пропускания Т(λ) пленок Ge2Sb2Te5 и Ge2Sb2Te5<Ag> регистрировались при комнатной 

температуре в интервале длин волн от 300 до 800 нм на спектрофотометре Shimadzu UV3600 [2]. 

Зафиксировано что, аморфные и кристаллические пленки Ge2Sb2Te5<Ag> в области исследуемых 

концентраций примеси Ag выполняется квадратичный закон поглощения света, свидетельствующий 

о реализации непрямых разрешенных оптических переходов. Выявлено, что модифицирование 

аморфных и кристаллических пленок Ge2Sb2Te5 примесью серебра приводит к существенному 

уменьшению оптической ширины запрещенной зоны. 

Таким образом, в работе установлена возможность эффективного управления оптическими 

параметрами тонких аморфных и кристаллических пленок Ge2Sb2Te5<Ag> путем изменения 

концентрации модифицирующей примеси Ag. 

 
Литература 

 

1. Prikhodko O.Yu., Almasov N.Zh., Dyusembaev S.A., Maksimova S.Ya., Tolepov Zh.K., Guseinov N.R. 19th International 

Symposium on «Non-Oxideand New Optical Glasses». – Jeju., Korea, 2014. – 246 p. 

2. Kozyukhin S.A., Veres M., Nguyen H.P., Ingram A., Kudoyarova V. Physics Procedia. – 2013. –Vol. 44. – p. 82–90 

 

 

 

  

mailto:stanislav77st@gmail.com


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

104 
 

УДК 621.793 

 

ХРОМ АҚТЕКТІ КРЕМНИЙ ДИОКСИДІ НЕГІЗІНДЕГІ НАНОҚҰРЫЛЫМДЫ 

АНТИКОРРОЗИЯЛЫҚ ҚАПТАМАЛАРДЫ ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Оразбаева В.В. 
Ғылыми жетекші: ф.м.-ғ.д.,профессор Яр-Мухамедова Г.Ш. 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Казақстан 

vorazbaeva@mail.ru 

 

Коррозиялық процесті болдырмау үшін металл құрылымдарын коррозияға қарсы қорғаныс 

жұмыстары жүргізіледі. Мұндай қорғаныс металл құрылымдарын пайдалану мерзімін ұлғайтады, 

тағы да конструкцияның бұзылған элементін кейіннен ауыстыруға арналған шығындарды азайтуға 

мүмкіндік береді жəне бұл мəселедегі композициялық электролиттік қаптамалардың рөлі, қаптама-

лардың коррозияға төзімділігін зерттеу жұмыстың өзектілігі болып табылады. [1-2]. Жұмыстың 

мақсаты хром ақтекті кремний диоксиді негізіндегі наноқұрылымды антикоррозиялық қаптамаларды 

алу, гравиметриялық əдіспен коррозиялық төзімділікті зерттеу болып табылады. 

Наноқұрылымды антикоррозиялық қаптамалар хром электролиттерінің оңтайлы құрамын 

жасауға мүмкіндік береді, онда SiO2 ақтекті кремний диоксиді дисперсті фаза ретінде 

пайдаланылады. Ал қаптаманы алу келесіге негізделген: əртүрлі өлшемдегі жəне үлгідегі 

бөлшектерді, оның ішінде электролиттің металл суспензиясын тұндыруға негізделген. 

Наноқұрылымды антикоррозиялық электролиттік қаптамаларды қалыптастырудың негізгі 

кинетикасы келесі кезеңдерде жүзеге асырылады: бөлшектерді катодқа жеткізу, бөлшектерді катод 

бетінде ұстап тұру жəне тұндырылып жатқан металмен бөлшектердің өсуі. Электротұндыру 

шарттарын өзгерткен кезде, белгілі өлшемдегі бөлшектерді ұстап қала алатын беткі қабаттың 

микрорельефімен қамтамасыз етуге болады. 

Наноқұрылымды антикоррозиялық қаптаманы металл бетіне орналастыру белгілі əдістерден 

түбегейлі ерекшеленеді, олар бұйымдардың бетіне жұқа металл матрицалық қабаттар түрінде 

электрохимиялық жолмен гальваникалық ванналарда металл немесе бұйым бетіне жағылады. 

Ал, гравиметриялық əдіс арқылы коррозияға төзімділігін зерттеу туралы айтатын болсақ, бұл əдіс 

агрессивті ортаға ұшырағаннан кейін үлгілердің массасын өлшеуді анықтауға негізделген. Бұл 

жағдайда үлгінің массасын жоғалтуды немесе шығынды анықтайды. Бірінші коррозияға ұшырағанға 

дейінгі коррозия өнімінің салмағы жəне коррозиядан кейінгі үлгінің салмағының айырмасы арқылы 

бағаланады. Наноқұрылымды антикоррозиялық қаптаманың үлгілерінің коррозиялық төзімділігін 

зерттеу арнайы құрастырылған стендтік құрылғыда жүргізіледі. Ол стендтің əр иығына 4 үлгіден 

қойып, бір уақытта 8 үлгіні сынауға мүмкіндік береді. Перистальтикалық насос буферлік көлемге 

байланысты əр иықта коррозия ортасының бірдей ағынын алуға мүмкіндік береді, сондықтан барлық 

8 үлгі бірдей жағдайда сыналады. Коррозиялық ортаның температурасы əр түрлі өндірісте жиі 

кездесетін температуралық жағдайларға қатысты таңдалады көбіне 303, 313, 323, 333, 343К 

температуралар алынады. 
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Бұл жұмыста қарқынды пластикалық деформация арқылы алынған кобальттағы фазалық жəне 

құрылымдық өзгерістерді зерттеу нəтижелері талқыланады. Зерттеу нысаны ретінде кобальтты 

таңдаудың негізгі себептері: 

 кобальт полиморфты айналудың салыстырмалы түрде төмен температурасына (~427оС) тығыз 

гексагональды құрылымнан кубтық жағына шоғырланған құрылымға ие, сондықтан бұл кристаллит 

өлшемдерінің жəне олардың кернеу күйінің осы ауысудың сипатына əсерін зерттеу үшін ыңғайлы 

модельдік объект болып табылады. 

 кристалды кобальт күрделі фазалық құрамға ие, аномалды магниттік қасиеттерді көрсетеді ие 

жəне оған термиялық кеңею тəн. Мұның бəрі осы жұмыста жүргізілген зерттеулердің өзектілігін 

анықтайды. 

 кобальт үшін гексогоналдық құрылымнан беттік центрленген кубтық құрылымға полиморфты 

түрлену температурасы (~427оС) төмен болғандықтан, кристаллиттердің өлшемі мен кернеулік 

күйінің осындай ауысуларға əсерін зерттеуді жеңілдететін моделдік материал саналады; 

 кристалдық күйдегі кобальттың фазалық құрамы өте күрделі болғандықтан, оның магниттік 

қасиеттерінен аномалды сипаттарды жəне термиялық ұлғаюға бейімділікті оңай байқауға болады. 

Осындай себептер кобальтқа арналған бағытты зерттеу жұмыстарының маңыздылығы мен 

құндылығының жеткілікті дəлелі болса керек. 

Бөлмелік температурада ірі кристалды кобальт тығыз жинақталған гексагоналдық құрылымды 

қабылдайды. Ортаның температурасы 417-427оС аралығында ол беттік центрленген кубтық 

құрылымға ауысады. Бұл түрлену диффузиясыз өтетін мартенситтік пішіндегі қайтымды құбылысқа 

жатады. Материалдың құрамындағы қоспалардың үлесіне, ақаулардың концентрациясына, қыздыру 

мен суытудың жылдамдығына, деформацияның дəрежесіне байланысты бұл түрлену ендігі 40оС 

шамасындай гистерезиспен сипатталады. Материалдың құрамындағы фазалар мен фазалық ауысудың 

орнықтылығы түйірлердің өлшемдеріне тікелей байланысты. Егер кіші өлшемді түйірлердің үлесі 

басым болса, кобальт үшін беттік центрленген кубтық құрылым орнықты сипат танытады. Керісінше, 

ірі кристалдық түйірлердің үлесі басым болса, кобальт үшін гексагоналдық құрылым үйлесімдік 

байқатады. Аралас өлшемді құрылым кезінде аталмыш екі фазаның қоспаларынан тұратын құрылым 

орын алады [1]. Зерттеу нысаны ретінде қолданған кобальттың үлгілері 8 ГПа шамасындағы 

квазигидростатикалық қысым туғызатын Бриджмен төсі деп аталаттын қондырғымен дайындалды. 

Бұл тəсілмен ешбір бөгде қоспасыз жəне таза үлгілерді дайындауға болады.Рентгенографиялық 

зерттеулер Дрон-7 дифрактометрімен жүргізілді. Рентгенограммалар Брэгг-Брентано əдісімен 

талданып отырды. Кобальттың нанокристалдық түйірлерінің өлшемі 25-50 нм шамасында 

қалыптасты. Төменгі температуралық өңдеу кезінде кобальт қайтымдылық сипат танытады. 300оС – 

тық температурадан жоғары деңгейде өңдеу кезінде материал рекристаллизациялық түрленуге 

ұшырайды. Фазалық түрлену температурасынан жоғары мөлшерде күйдірілген кобальттың жоғары 

температуралық беттік центрленген кубтық құрылымды сақтайтыны белгілі болды. Беттік 

центрленген кубтық тордың гексагоналдық құрылымға ауысуының кешігуі нанокристалды кобальтты 

түзуші кристаллиттердің өлшемдері мен ішкі кернеулік қысымның əсер ету нəтижесіне байланысты 

екендігі көрсетілді. 
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Одним из основных методов получения полимерных волокон является формирование волокон с 

использованием полимерных растворов под действием электростатического поля. Данный метод 

включает в себя простоту аппарата, высокую производительность и масштабируемость процесса от 

лабораторной установки до элементов промышленного конвейера [1]. 

В данной работе представлены результаты исследований синтеза волокон на основе 

полиакрилонитрила синтезированных методом электроспиннинга. Исследования сканирующей элек-

тронной микроскопии показали, что образовавшиеся полимерные волокна имеют достаточно 

большой разброс диаметра от нескольких десятков до нескольких сотен нанометра. Были определены 

оптимальная значения концентрации раствора полимера для синтеза нановолокон с минимальным 

диаметром. 

Раствор готовили с использованием порошка полимера полиакрилонитрила и растворителя 

диметилформамида на магнитной мешалке в течение 30 минут при температуре 80 0С. 

Была проведена серия экспериментов, в которой соотношение концентраций полимера 

полиакрилонитрила и растворителя диметилформамида изменялось от 6 % до 10 % с шагом 2 %. 

 

   
(а) (б) (в) 

 

Рисунок 1. – СЭМ изображения полимерных волокон при различных значениях концентраций полимера  

(а-6 %, б-8 %, в-10 %) 

 

Из результатов видно, что с уменьшением концентрации полимера диаметр волокон 

уменьшается. Таким образом, было определено, что оптимальным значением концентрации для 

синтеза полимерных волокон с минимальным диаметром является 6 %. 
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Одним из высокоэффективных методов управления физико-химическими характеристиками 

графеновых наноструктур служит замещение некоторой доли атомов адсорбента атомами 

легирующей примеси, что дает возможность управлять электронной структурой и изменять 

транспортные свойства указанных объектов. Свойства наноструктур, полученных путем легирования 

графена атомами лития, изучаются во многих исследовательских группах, так как по-сравнению с 

графеном, он характеризуется значительной пористостью, что делает возможным его применение в 

суперконденсаторах. 

В данной работе расчеты выполнялись в программном обеспечении Materials Studio в рамках 

DFT метода в приближении обобщенного градиента GGA с использованием функционала PBE, 

включая учет спиновой поляризации, геометрическую оптимизацию и применяя поправку DFT – D3. 

Исследовалась адсорбция лития на поверхность бездефектного и дефектного графена при различных 

покрытиях адатомами, в результате чего выяснялся характер взаимодействий Li-графен посредством 

расчета энергий adsE  и cE , оптимального расстояния между адатомами, и, адатомом и плоскостью 

графена, рассматривалась зарядовая плотность, а также применимость данных структур в литий-

ионных батареях. 

Было выяснено, что при увеличении количества адсорбированных атомов лития главными 

факторами, влияющими на величину энергии адсорбции, становятся отталкивания между атомами 

лития и дефомация графена, в результате чего энергия адсорбции увеличивается с -0,673 до -0,26 эВ. 

Сравнив энергии адсорбции для покрытия в один адатом для бездефектного графена и в случае 

присоединения одного атома лития в районе дефекта – вакансии на плоском листе графена можно 

заметить, что наблюдается существенное различие в энергиях адсорбции: -1,3948 эВ и -3,28 эВ 

соответственно, из этого было заключено, что дефектная структура более стабильна, чем 

бездефектная. 

 

 
Рисунок 1. – Модель адсорбции 5 адатомов лития на поверхность однослойного графена 
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Соңғы уақытта ғылым мен техниканың көптеген салаларында жоғары температураға төзімді 

материалдардарға сұраныстың артуы балқу температурасы жоғары жаңа материалдарды алудың 

өзектілігін көрсетеді. 2015 жылы жарық көрген [1] мақалада электрондық құрылымның 

есептеулерін қолданып, құрамына қазіргі кездегі белгілі ең жоғары балқу температурасына ие 

болатын қосылыстан тұратын Hf-Та-C жүйесіне зерттеу жүргізілді жəне осы жұмыста балқу 

температурасының жоғары болуына ықпал ететін негізгі химиялық факторлар көрсетілді. 53 ат.% 

Hf, 27 ат.% С и 20 ат.% N стехиометриялық құрамды гафний карбонитридінің жабынының 4500 К-

ге жуық балқу температурасына ие болуы мүмкіндігі айтылды. Осы жұмыстың мақсаты осы 

стехиометриялық құрамдағы, балқу температурасы жоғары жабын алу болды. 

Металл нитридтерінен жабын үлгілерін алу үшін төрт каналды құрамында вакуумды жүйе, газды 

қоспаны беру жүйесі, магнетронды суыту жүйесі жəне үлгілерді тасымалдау жүйелері бар иондық-

плазмалық қондырғы қолданылды. Газды қоспадағы азоттың мөлшері 30 дан 5 көлемдік % дейін 

өзгертілді. 

1-кесте. 

Гафний карбонитриді үлгілерін микрозондтық талдау нəтижелері 

 
Плазма түзуші газдағы 

азоттың концентрациясы, 

көлем. % 

Үлгідегі азоттың 

концентрациясы, ат. % 

Үлгіде байқалатын 

фазалар 
Тордың параметрі, нм 

35 23,47 HfN, HfC а=0,4492, а=0,4528 

30 23,04 HfN, HfC а=0,4478, а=0,4512 

25 22,79 HfN, HfC а=0,4434, а=0,4534 

20 22,34 HfCN а=0,4564 

15 21,08 HfCN а=0,4558 

10 18,81 HfCN а=0,4551 

5 8,15 HfC а=0,3211, с=0,5062 нм 

 

1-кестеден көрініп тұрғандай жəне рентгендік дифрактометрия нəтижелерінде гафний мен 

көміртегінің белсенді реакциясы плазма түзуші газдағы азоттың концентрациясы 15 көлем.%-дан 10 

көлем.%-ға дейінгі аралығында болатыны көрінеді. Əрі қарай азот концетрациясы артқанда нитраттау 

үдерісі баяулайды жəне газ фазасындағы азоттың мөлшері Hf-C-N жүйесін нитраттау үдерісіне 

тікелей əсер ететінін айтуға болады, сəйкесінше плазма түзуші газдағы азоттың концентрациясын 

басқара отырып Hf-C-N жүйесінің қажетті стихиометриясын алуға болады. Осы жұмыста Hf-С-N 

жүйесінің жабындары плазма түзуші газдағы азоттың 14, 13, 12 жəне 11 көлем % 

концентрацияларында синтезделді жəне алынған жабындарға рентгенқұрылымдық жəне 

электрондық-микроскоптық зерттеулер жүргізілді. 
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Композициялық электрохимиялық жабындар металды дисперсті бөлшектермен гальваникалық 

жабынмен алынады. Процестің кезеңдерін негіздеу кезінде олардың əрқайсысына тəн белгілердің 

болуын жəне процесті белгілі бір механизмдермен реттеу мүмкіндігін ескеру қажет. Алайда, ол кез-

келген нұсқада металл бөлшектерімен болатын үш кезеңді зерттейді. Оларға мыналар жатады: 

1.Бөлшектердің катод бетіне жақындауы. бұл кезеңнің өзіне тəн ерекшелігі-қозғалыстағы сұйық 

жəне дисперсті фазалардың күштік өзара əрекеттесуі, химиялық беттік өзара əрекеттесу. Бірінші 

кезең негізінен электролитті араластыру жəне бөлшектерді тоқтатылған күйде ұстау арқылы жүзеге 

асырылады. Араластыру кезінде катодтың беті бөлшектермен үнемі байланыста болады. 

2. Түйісу кезінде бөлшектерді катодтың бетінде ұстау. Бұл кезеңде селективті адсорбция жəне 

бөлшектердің катодпен адгезиялық əрекеттесуі көрінеді. Селективтілік дегеніміз бір сорттың 

бөлшектері бірдей зарядталған, бірақ катодтың белсенді орталықтары əртүрлі сипаттамадағы 

зарядтарға ие болуы мүмкін. Сондықтан теріс зарядталған бөлшектер мен аниондардың жабынға 

ауысуы мүмкін. 

3. Бөлшектердің электрохимиялық тұндырылған материалмен толып кетуі. Процестің бұл кезеңі 

бөлшектер мен матрицалардың қосылыстарының беріктігін, құрылымның жергілікті гетерогенділігін, 

микропластикалық деформацияларды, ішкі кернеулер мен жабын қасиеттерін алдын-ала анықтайды. 

Нано композициялық электрохимиялық жабындардың коррозияға төзімділігінің жоғарылауы 

хром төсенішіндегі көміртегі концентрациясының жоғарылауымен жабынның кеуектілігінің 

төмендеуімен байланысты, оның себебі хром мен көміртектің валенттік күйлерінің электронды 

конфигурациясы болып табылады. КЭЖ қалыптастыру үшін хром мен хром арасындағы адгезияның 

пайда болуы қажет. Дисперсті бөлшек, яғни дисперсті бөлшек атомдары мен хром арасында электр 

алмасу процесі құрылуы керек. Бұл күй хромның валенттік күйлерінің электронды конфигурациясы 

мен дисперсті бөлшектердің материалына байланысты белгілі бір шарттар орындалған кезде ғана 

мүмкін болады. Композициялық электрохимиялық жабындардың пайда болу ықтималдығын 

салыстыру кезінде хром мен көміртектің валенттік күйлерінің электронды конфигурациясын көруге 

болады. Егер хром өзінің бір s1 электронын көміртегімен біріктірсе, онда ол d5s0 тұрақты күйіне ие 

болады, ал көміртегі өте тұрақты s2p3 конфигурациясына ие болады. Осылайша, көміртегі 

нанобөлшектерімен тұрақты композицияның пайда болуына байланысты көміртегі 

концентрациясының жоғарылауымен нано-композициялық электрохимиялық жабындардың 

кеуектілігі төмендейді. 313-343 К температураның жоғарылауымен коррозияның терең көрсеткіші 

жылына 1,8*10−2мм-ден 0,5*10−4 мм-ге дейін төмендейді. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК TiO2 
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В работе приведены результаты исследования по влиянию отжига на структуру и оптические 

свойства плёнок TiO2. Пленки TiО2 получали ионно-плазменным высокочастотным магнетронным 

распылением рутила в атмосфере аргона при давлении 1 Па. Отжиг пленок TiО2 проводили в течение 

1 часа на воздухе в интервале температур от 100 оС до 400 оС с шагом 100 оС. Толщина плёнок, 

осаждённых на подложки из кварца и кремния, варьировалась от 260 до 270 нм. Структура пленок 

TiO2 изучалась методом комбинационного рассеяния света (КРС) и рентгеновского дифракционного 

анализа (РФА). Согласно КРС, спектры имеют форму, характерную для аморфной структуры, и 

характеризуются 4 выраженными максимумами. Максимумы пиков расположенные при 249, 432 и 

606 см-1 соответствуют фазе рутила (R), при 144 см-1 – анатаза (A). При отжиге пленок положение 

максимумов пиков рутила и их полуширина практически не меняется, в то время как интенсивности 

пиков варьируются от температуры отжига. 

Согласно РФА (Рисунок 1) спектры пленок TiO2 характеризуются ярко-выраженном рефлексом 

при 27,2о (основной рефлекс рутила R) и небольшими рефлексами при углах 25,3о и 37,8о (относятся к 

фазе анатазу A), а также 41,45о, 43,88о, 54,25о и 56,12о (относятся к фазе рутила R). 

 

 
 

Рисунок 1. – Типичные рентгенограммы наноструктурированных пленок TiO2 

 

Используя формулу Силикова-Шеррера и формулы Вульфа-Брэгга можно оценить 

протяженность областей упорядочения структуры фазы рутила и межплоскостное расстояние d в 

областях упорядочения структуры, которые состявляли ~ 8 нм и ~ 3 Aо, соответственно. Пленки TiO2 

характеризуются оптической шириной запрещенной зоны Eg, которая практически не меняется при 

отжиге и составляет 3,01±0,02 эВ, и нормальной дисперсией. Показатель преломления n при 

нормальных условиях (λD = 589.3 нм, 20oС) практически не изменялся с отжигом до 400 оС, и 

составлял n = 2.25±0,01. С увеличением температуры отжига в длинноволновой области видимого 

диапазона значение показателя преломления n увеличивается по мере увеличения температуры 

отжига [1]. 

*Исследования проведены по программе гранта № AP05132897 МОН РК 
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Бұл жұмыста құрамында 14 сал.% Al жəне 3сал.% Mn бар мыс негізіндегі нақты қорытпаларды, 

нақты мысалдарды қолдана отырып, үш нүктелік иілу схемасы бойынша деформацияға ұшыраған 

материалдың пішінін қалпына келтіру процесін зерттеу нəтижелері сипатталған. Зерттеулер үлгінің 

электр кедергісі мен ауытқуының температураға тəуелділігінің өзгеруін өлшеу, сондай-ақ электронды 

микроскоптың көмегімен электрондардың дифракциялық заңдылықтарын алу арқылы жүргізілді. 

ПСҚ қорытпалары міндетті жылу циклі жағдайында жұмыс істейтін болғандықтан, бұл 

материалдардың жылулық тұрақтылығын түсіндіру практикалық қызығушылық тудырады. 

Таңдаулы метал қорытпалардың тағайындалған пішінді сақтау қабілетін термосерпімді 

мартенситтік түрлену деп атайды. ТСМТ бар қорытпалар үшін фазалық құрамның температураға 

тəуелділігі тəн (сурет1а.б.). 

 

 
а)                                                    б) 

 
Сурет 1. Қорытпаның фазалық құрамының температураға тəуелділігі:  

а-кең гистерезис; б-тар гистерезис 

 

Мартенситтік түрленудің теорясы Г.В.Курдюмов құрған кристалдық тордың түрленуінің 

заңдылығы туралы, əсіресе, аустенит пен мартенсит фазаларының қатар орын алуының когеренттілігі 

туралы іргелі көзқарастың қалыптасуына сүйену нəтижесінде құрылады. 

 

Әдебиеттер 

1. Курдюмов Г. В. Явления закалки и отпуска стали, М., 1960. 64 с. 

2. Лободюк В. А. , Эстрин Э. И. Изотермическое мартенситное превращение // УФН, 2005, 175, 

Вып.7. – c. 745–765 

3. Зотов О.Г., Кисельников В.В., Кондратьев С.Ю. Физическое металловедение. СПБГТУ, 

2001. 266 с. 

4. Лободюк В.А., Эстрин Э.И. Мартенситные превращения. –М.: Физматлит. 2009. 352 с. 

 

  

mailto:mukashev.kms@gmail.com
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=44970
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=44879


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

112 
 

УДК 538.9 

 

РАДИАЦИЯ ӘСЕРІНЕН МЫС КРИСТАЛЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСІН АНЫҚТАУ 

 

Тұрғанбек А.М., Досеке У.А., Макулбай А.Т. 
Ғылыми жетекші: ҚазҰУ доценті, Буранбаев М.Ж. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы 

e-mail: aaaibek@inbox.ru , Talgatovna888@mail.ru 

 

Мыс пен оның қоспалары алғаш ашылғаннан жан-жақты зерттеліп, ол туралы мəліметтердің кең 

тарап кеткеніне жүздеген жылдар өткеніне қарамастан ғалымдар оның басқа да қырларын зерттеу 

мақсатымен оған əртүрлі тəжірибелер жасауды əлі күнге тоқтатар емес. Оның себебі мыстың өзге 

металдармен салыстырғанда электрөткізгіштігі мен жылуөткізгіштігінің едəуір жоғары болуымен 

қатар жер бетіндегі массалық үлесінің көптігінде болып отыр. 

Жоғарыда айтылған зерттеулердің кезекті бір түрі мыс пен оның тотығына қатысты жасалған 

келесідей жұмыста энергиясы 18 кэВ-тық электронды үдеткіште беткі қабаттары тотықтанған мыс 

ұнтағын сəулелендіру арқылы мыстың қос тотығына айналдыру тəжірибесі жасалды. Алынған 

мəліметтер Rigaku MiniFlex 600 дифрактометрінде зерттеліп, мыс тотығының фазаларында ауысу 

болғандығы анықталды. 

 

 
Тəжірибе 2 сатыда жүргізілді, бірінші сəулелендіру 15 минутта жүргізіліп, құрылымын 

зерттегенде CuO мөлшерінің азайып, Cu2O шыңдарының пайда бола бастағандығы байқалды. 

Аталмыш тəжірибені алдынғы дозамен 30 минуттық сəулелендіру жүргізгенде Cu2O фазасына толық 

ауысқандығын жоғарыдағы рентгенқұрылымдық сараптама нəтижесінен көруге болады. 
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Энергияға деген, қайта қалпына келетін энергияны сақтауға деген сұраныс энергия көздері мен 

экономикалық тиімді, үнемді материалдарды дамыту саласындағы зерттеулерді күшейтеді. 

Конденсаторлар, кейде электрохимиялық екі қабатты конденсаторлар (EDLC) деп те аталады, соңғы 

онжылдықтарда энергияны сақтау материалдары ретінде қарқынды дамуда. Суперконденсаторлар 

циклдік тұрақтылық, қарапайым зарядтау/разрядтау механизмі жəне қуат тығыздығы сияқты 

көптеген сипаттамаларға ие. Суперконденсаторға арналған электрод материалдары материалтану, 

сондай-ақ энергияны сақтау саласында елеулі рөл ойнайды. 

Көміртегі негізіндегі материалдар ретінде көбіне күрделі химиялық өнімдердің нəтижесі 

қолданылады, ал олар қоршаған ортаға теріс əсер етеді жəне ондай суперконденсаторлардың 

электродтарының құны жоғары болып табылады. Электрод материалын таңдау үшін белсендірілген 

көмірдің өткізгіштік қасиетінің жоғары, беттік ауданы үлкен жəне бағасы жағынан арзан, қолжетімді 

болуын ескеруіміз керек. 

Экологиялық проблемаларды азайту мен шығындарды шектеуді қолға алу мақсатында, табиғи 

өнімдерден алынған қалдықтар немесе өсімдіктен алынған шикізаттар қайта қалпына келетін 

энергияны сақтау үшін қолданылатын конденсаторлардың электродтық материалына балама бола 

алады. 
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Углеродные нановолокна пользуются большим спросом благодаря своим механическим, элек-

трофизическим и магнитным свойствам не только в наноиндустрии, но и в промышленной и аэро-

космической индустрии. В этом исследовании рассматривается подготовка углеродных волокон по 

методу электроспиннинга [1]. Были проведены пробные эксперименты по синтезу углеродных 

волокон методом электроспиннинга на основе ПАН. При получении волокон использовались 

полимер полиакрилонитрила (ПАН). Учитывая исследования авторов [2, 3], было принято решение 

использовать вместо плоского вращающийся барабанный коллектор. Его достоинство – простота 

устройства, возможность получения ориентированных образцов большой площади [4]. Полученные 

образцы прошли термическую обработку при различных значениях температуры. 

Полученные образцы были исследованы методами СЭМ и комбинационного рассеяния света 

(КРС) (рисунок 1). Исследование образцов методом КРС проводилось в Национальной нанотех-

нологической лаборатории открытого типа с помощью спектрометра NT-MDT NTegra Spectra (длина 

волны лазерного излучения λ = 473 нм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.- Спектры КРС и СЭМ изображения синтезированных волокнистых структур полимера до стабилизации, 

после стабилизации при температуре 250С и после термической обработки при температуре 700С 

 

Двигаясь в данном направлении планируется получение углеродных нановолокон в больших 

объемах, которые будут использоваться в качестве адсорбирующего материала для отчистки воды от 

нефтянных разливов. 
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Аморфты алмаз тəрізді көміртегі (DLC) қабықшалары белсенді химиялық ортаға төзімді 

антифрикциялық қатты жабын ретінде перспективті материал болып табылады. Кремний карбидіне 

негізделген құрылымдар маңызды қызығушылық тудыруда. Жұмыста құрамында кремний бар алмаз 

тəрізді көміртекті қабыршақтарды синтездеу, олардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін 

анықтау мүмкіндігі қарастырылды. 

Наноқұрылымды а-C:Si пленкаларының синтезі, кремнийдің максималды концентрациясы 8 

ат.%, аргон атмосферасындағы тұрақты токта көміртектің жəне жоғары омды кремнийдің (100) 

(~200кОм/см3) құрамдастырылған нысанасын магнетронды ионды-плазмалық тозаңдату əдісімен 

жүзеге асырылды. 

Аморфты алмазды көміртекті пленкадағы кремнийдің концентрациясы Quanta 200i 3D (FEI 

Company, USA) растрлық электронды микроскоп қондырғысында энергия дисперсиясын талдау 

əдісімен анықталды. Концентрацияны анықтау никель жылтыратылған субстратқа синтезделген 

пленкаларда жүргізілді. Сур. 1 а-Cx:Si1-х Никельде синтезделген пленкасынан алынған энергия 

дисперсиялық спектрдің мысалы келтірілген. Никель-көміртегі, кремний жəне оттегі атомдарының 

спектрлерімен қиылыспайтын жалғыз металл. 

 
 

Сурет 1. а-Cx:Si1-х Никельде синтезделген пленкасынан алынған энергия дисперсиялық спектрдің мысалы 

 

Зерттеулер көрсеткендей, DLC фильмдеріндегі кремнийдің салыстырмалы түрде аз 

концентрациясында олардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін едəуір басқаруға болады. 

Аморфты алмаз тəрізді көміртегі қабықшаларының матрицасында синтез процесінде кремний 

концентрациясына байланысты SiC құрылымдарының əртүрлі элементтері пайда болады. Бұл 

модификацияланған а-Cx:Si1-x тыйым салынған аймақтың əртүрлі оптикалық ені бар а-Cx:Si1-x 

пленкаларын қалыптастыруға жəне олардың электрондық қасиеттерін басқаруға мүмкіндік береді. 
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Для изготовления однослойной структуры SiO2/Si методом плазменно-активированного 

газофазного химического осаждения на кремниевую подложку КДБ 12 диаметром 100 мм с 

кристаллографической ориентацией (111) наносилась пленка диоксида кремния из смеси 

тетраэтоксисилана ((C2H5O)4Si) и кислорода (O2). Температура осаждения составляла 300 °С, 

толщина оксидного слоя по данным эллипсометрии составляла 1 мкм. 

Спектры фотолюминесценции регистрировались для образцов, облученных высоким флюэнсом 

ионов ксенона с энергией 133 МэВ. Перед регистрацией спектров фотолюминесценции для усиления 

сигнала люминесценции и подавления безизлучательной рекомбинации на радиационных дефектах 

образцы проходили обработку в водороде (водородную пассивацию). 
Таблица 1. 

 

Режимы облучения быстрыми ионами и коды образцов,  

для которых регистрировались спектры фотолюминесценции 

 

Код образца Флюэнс ионов ксенона, см-2 

AO-i – исходный SiO2 (1мкм)/Si без облучения 

AO-1 10 10 

AO-2 10 12 

AO-3 10 14 

  

На рисунке 1 показан спектр фотолюминесценции облученных образцов. Как видно из рисунка, 

исходный образец SiO2/Si слабо светит в сине-зеленой области. После облучения флюнсом 1010 см-2 

наблюдается незначительное уменьшение интенсивности фотолюминесценции, рост флюэнса до 1012 

см-2 приводит к возрастанию интенсивности сигнала. Регистрируются три полосы: при 466 нм 

(синяя), при 548 нм (зеленая) и при 658 нм (красная). Наличие трех полос можно приписать 

интерференции, поскольку толщина слоя диоксида кремния достаточно велика. По положению 

максимумов мы оценили толщину слоя диоксида кремния по формуле: 

 

𝑑 =
𝜆1𝜆2

2𝑛(𝜆2 − 𝜆1)
≈ 1 мкм 

 

 

 

Рисунок 1. – Спектры фотолюминесценции образцов диоксида кремния,  

облученных флюэнсами 1010 и 1012 см-2 ионов ксенона  
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Inhomogeneous distribution of mixture composition in the diffusion channel of closed vessel located in 

the field of gravity can lead to the appearance of concentration convection. Diffusion experiments have 

shown that the state of mechanical equilibrium in three-component systems at specific values of 

thermodynamic parameters can be violated and a transition "diffusion – gravitational concentration 

convection" can be observed in the system. Such transition is accompanied by motion of gas mixture, for 

description of which the general equations of hydrodynamics, including the equations of dynamics of viscous 

gas and the laws of conservation of mass in the system, in which there are no chemical reactions, can be used 

[1-3]. 

For the numerical solution of the system of hydrodynamic equations a splitting scheme by physical 

parameters is used. The spatial derivatives are approximated on a uniform rectangular grid with the number 

of nodes 64 x 64. The time derivatives are approximated by forward differences with the first order. 

Analysis of the results of the numerical study shows that the curvature of the isoconcentration lines 

increases substantially with time and leads to a complex structured flow, which intensifies the total mass 

transfer noted in [3]. 

The presence of complex dynamics of totalmass transfer is also confirmed by the results shown in 

Figure 1. 

 
 

Figure. 1. – Dynamics of change of freon-12 concentration with time at p = 1MPa, T = 298.0 K, 

L = 165·10-3 m, r = 3·10-3 m, Ra1 =21.43, Ra2 =193.55 for the system 0.6 He + 0.4 R12 – Ar : 

a) t = 8.7 c; b) t = 9.2 c; c) t = 22.4c 

 

The time of loss of stability of mechanical equilibrium of the mixture for this system is tens of seconds, 

which is commensurate with the experimental data given in [1]. Then rapid development of convective flows 

is observed. Convective currents are realized in the form of large-scale structures. 
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Тəжірибелік зерттеулерге қарағанда жылуалмасу қарқындылығына еркін конвекция, ортаның 

жылуфизикалық қасиеттері, ағынның қысаңшылық дəрежесі сияқты көп факторлар əсер етеді. 

Сондықтан жылуалмасу процесін сипаттайтын белгілі математикалық өрнектер құрамында тура 

физикалық мағынасы жоқ көп тұрақтылар бар, күрделі, қолдануға қолайсыз түрде анықталады [1]. 

Мандельброт дамытқан фракталдың математикалық түсінігі жəне оның əртүрлі объектілерді 

сипаттауға қолданылуы кездейсоқ масштабты инвариантты құрылымдардың модельдерін құруға 

мүмкіндік береді [2]. Əсіресе, фракталдар теориясының мүмкіндіктері гидродинамикалық 

турбуленттілікті, жылуалмасуды зерттеуде кеңінен қолданылады [3,4]. 

Деректерді талдаудан ағынның қысаңшылық дəрежесі құбырда аққан дененің жылуалмасуына 

жылдамдық үлестірілуінің өзгеруі арқылы əсер ететін негізгі фактор болатындығы байқалады. 

Қысаңшылықтың жылуалмасуға əсер ету механизмі денелер жылуалмаспай ағып жатқан жағдайда да 

жұмыс істейтіні анық. Турбулентті ағынның фракталдық қасиеттерін зерттеу нашар ағылатын 

денелердің гидродинамикалық кедергісінің өзгеруіне келесі түзетуді береді [2-4]: 

 

m

j
χ D / 2i

Re
Re = ,

(1- χ )
                                                                     

(1) 

 

мұндағы «» индексі Re санының қысаңшылыққа түзетумен есептелгенін көрсетеді; Rem – 

максимал жылдамдықпен есептелген Рейнольдс саны; j=1 цилиндрге сəйкес, j=2 –сфераға сəйкес; Di 

мына формуламен есептеледі: i = Di – d + 1, мұнда1 =  = 0.4650, 2 = 0 = 0.7925. Демек, (1) өрнегін 

ескере отырып, белгілі Nu = CRen тəуелділікті келесі түрде өрнектеуге болады: 

 

/2
.

D

i

j i

I
RemNu C

(1- χ )

 
  

                                                                       

(2) 

 

Ұсынылып отырған жұмыста сфераның жылуалмасуы бойынша белгілі тəжірибелік деректердің 

өңдеу нəтижелері келтірілген. (2) өрнек бойынша есептелген Nu мəндерінің тəжірибелік 

нəтижелермен сəйкес келуі, тұтқыр сұйықтықтың қысаң ағынымен ағатын дененің жылуалмасуын 

(демек, гидродинамикасын да) зерттеуде фракталдық теорияны қолданудың тиімді екендігін 

растайды. Жұмыста конвективтік жылуалмасуды тəжірибелік зерттеулер нəтижелері фракталдар 

теориясы көмегімен сарапталып, жылуды турбуленттік тасымалдау қарқындылығын өзіндік 

қауымдасу дəрежесі критерийлерімен байланыстыратын сандық қатыстар алынған. 
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Бір заттың басқа бір затқа өздігінен енуі диффузия құбылысы ретінде белгілі. Үшкомпонетті газ 

қоспаларында механикалық тепе-теңдіктің тұрақтылығында «диффузия–конвекция» процесін 

зерттеудің көлбеу каналда алынған нəтижелері жеткіліксіз деуге болады [1]. Диффузиялық 

массатасымалдау режимінен конвективті режимге ауысуына əкелетін факторлар мен осы ауысу 

кезеңін анықтау өндірістік процестерді жобалауда маңызды рөлді атқарады. Осы себепті де, 

механикалық тепе-теңдіктің орнықсыздығына байланысты сипаттамалық ерекшеліктерді теориялық 

жəне эксперименттік зерттеу өзекті мəселелердің бірі болып отыр. 

Зерттеуде изотермді үшкомпонентті газ қоспасындағы механикалық тепе-теңдіктің тұрақ-

тылығына диффузиялық канал көлбеуінің əсеріне баса назар аударылды. Эксперименттік зерттеу 

екіколбалық қондырғыда жүзеге асты. 0.60Ar+0.40He бинарлық газ жүйесі екіколбалық аппараттың 

жоғарғы колбасында, ал N2 төменгі колбада орналасқан. Эксперименттің созылу уақыты 5 мин., 

қысымы 0,5 МПа жəне температурасы 293 К. Диффузиялық каналдың көлбеу бұрышы 0 ̊-тан 80 ̊-қа 

өзгертілді. 

Эксперимент нəтижелері 1- суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1. 0.60Ar+0.40He-N2 жүйесі үшін аргон концентрациясының көлбеу бұрышына тəуелділік графигі  

(Р=0,5МПа, Т=293К) 

 

1-суреттегі зерттеу нəтижесінде 0.60Ar+0.40He-N2 газ жүйесіндегі компоненттердің механикалық 

тепе-теңдіктің орнықсыздығы процесі зерттелді, бұл газдардың жеке қасиеттеріне байланысты 

(тығыздық, өзара диффузия коэффициенті) шамалары да əртүрлі. Ar газы концентрациясының ағын 

бағыты көлбеу бұрышының артуына байланысты өзгеретіндігі дəлелденді. Механикалық тепе-

теңдіктің орнықсыздығын толық сипаттау үшін диффузиялық жəне конвективтік заңдылықтарының 

теориялық есептеулері де қажет. 
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OРНЫҚСЫЗДЫҒЫН ЭКСПEРИМEНТТІК ЗEРТТEУ 

 

Aлпeисoвa A.Д 
Ғылыми жeтeкшісі: ф.-м.ғ.к., дoцeнт Aсeмбaeвa М.К. 

Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰY, Aлмaты, Қaзaқстaн 

e-mail: alpeissova.ainara@gmail.com 

 

Əр түрлі типтeрді зeрттey кeзіндe гaз жүйeлeріндeгі жылy-мaссa aлмaсy прoцeстeрі диффyзиялық 

зaңдылықтaрды eскeрмeстeн кoмпoнeнттeрдің көп фaктoрлы нəтижeсіндe пaйдa бoлaтын 

aрaлaсyымeн бaйлaнысты нaқты көріністі eлeстeтy мүмкін eмeс. Көпкoмпoнeнтті қoспaлaрдaғы 

диффyзиялық жəнe кoнвeктивті тaсымaлдay тyрaлы экспeримeнттік жəнe тeoриялық білім oтынның 

жaнyымeн, гaз кoндeнсaтын тaсымaлдay мeн тaзaртyмeн, рeaктoрлық құрылғылaрдa мəжбүрлі 

кoнвeкция бoлмaғaн кeздe қысым пyльсaциясын тeгістeyмeн бaйлaнысты тeхнoлoгиялық 

прoблeмaлaрды шeшyдe, сoндaй-aқ тaбиғи құбылыстaрды түсіндірyдe кeңінeн қoлдaнылaды, мұндa 

мaссaлық күштeрдің əрeкeті aйқындayшы фaктoр бoлып тaбылaды [1]. 

Біз «диффyзия – кoнцeнтрaциялық кoнвeкция» ayысyын зeрттey жəнe кoнвeктивті рeжимдe бір 

кoлбaдaн eкіншісінe өткeн кoмпoнeнттeр кoнцeнтрaциясының көлбey бұрышқa тəyeлділігін зeрттey 

үшін eкі кoлбaлы диффyзиялық aппaрaтты қoлдaндық. Тəжірибe Т=294,0 К тeмпeрaтyрaдa р=0,5 МПa 

қысым кeзіндe жүргізілді. 

Экспeримeнт нəтижeлeрі 1- сyрeттe көрсeтілгeн. 

 

 
 

Сyрeт 1. He+Ar-N2 жүйeсі үшін aргoн гaз кoнцeнтрaциялaрының көлбey бұрышынa тəyeлділік грaфигі  

(Р=0,5МПa, Т=294К) 

 

1-сyрeтeгі зeрттey нəтижeсіндe He+Ar-N2 гaз жүйeсіндeгі кoмпoнeнттeрдің мeхaникaлық тeпe-

тeңдіктің oрнықсыздығы прoцeсі зeрттeлді. Грaфиктeн көлбey бұрыштың 𝛼=0-80° aрaлығындa 

кoнцeнтрaцияның мoнoтoнды түрдe өсyі бaйқaлaды. Жүргізілгeн зeрттeyлeр көрсeткeндeй, He+Ar-N2 

жүйeсі үшін ayыр кoмпoнeнттің кoнцeнтрaциясының өсyі oрнықсыз прoцeстің қaрқындылығының 

aртyынa aлып кeлeді. Зeрттeлгeн гaз жүйeсі үшін көлбey бұрышының бeлгілі бір критикaлық мəніндe 

мeхaникaлық тeпe-тeңдіктің oрнықсыздығы тyындaйтындығы aнықтaлды. 
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Жұмыстың мақсаты – 400-4000см-1 жиілік аймағында вакуумдық күйдіру мен сəулелендірудің 

ИҚ жұтылу спектрлеріне жəне иттрий керамикасының асқынөткізгіштік қасиеттеріне əсерін зерттеу. 

YBa2Cu3O7-σ асқынөткізгіш керамикасының ұнтақ түріндегі үлгілеріне 175, 500, 670 жəне 920°C 

температура арасында вакуумде 1 сағат күйдіріліп, одан кейінгі суыту 2 сағат бойы үздіксіз 

ауасыздандыру кезінде жүргізілді. Мұндай өңдеуден кейін олардың асқынөткізгіштік фазаларының 

бар-жоғы индуктивті əдіспен тексеріліп отырды. ИҚ спектрлерін тіркеу үшін күйдірілген үлгілер KBr 

ұнтағымен 1:10 қатынасында араластырылып, 30×10×0,05мм өлшемді пластинаға нығыздалды. ИҚ 

жұтылу спектрлері «СarI Zeiss, Jena» фирмасының UR-20 спектрометрінде бөлме температурасында 

тіркелді. 

Күйдірілмеген керамиканың спектрінде 1640  жəне 2370см-1 кезінде жұтылған су жəне 

көмірқышқыл газының жұтылу жолақтары бар жəне 400-800см-1 жиілік интервалында анық жұтылу 

жолақтары жоқ (1-сурет). Соңғы құбылыс керамиканың өткізгіштігі металл өткізгіштігіне жақын 

болғандықтан, ток тасымалдаушылармен күшті экрандалуының нəтижесі болып табылады [1]. 

Вакуумдық күйдіру температурасының 175-тен 500°С дейін өсуімен 500–650см-1 аралығында ИҚ-

жұтылудың жоғарылауы байқалады, жəне мұнда ең алдымен, YBa2Cu3O7-σ жоғары жиілікті бөлігі 

пайда болады. Температурасы Т=670°C кезіндегі күйдіруден кейін YBa2Cu3O7-σ ИҚ жұтылу спектрінде 

анық 525,595,650см-1 триплеті көрінеді (1-сурет) [2]. 

 

 
 
Сурет 1. -YBa2Cu3O7-σ керамикасының ИҚ жұтылу 

спектрлері: 1-бастапқы; 2-5-вакуумде келесі температуралар 

кезінде күйдірілген: °C: 2-175, 3-500, 4-670, 5-920. 

 

 Сурет 2. -YBa2Cu3O7-σ индуктивтілігінің 

температурадан тəуелділігі: 1-бастапқы; 2-4-

Е=30МэВ протондармен сəулелендірілген: 2-Ф 

=1013см-2, 3-Ф =1015см-2, 4-Ф=1015см-2. 
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Жылумен жабдықтаудың міндеті – əрбір тұрғынды жылумен, оның пəтерін жайлы деңгейде 

желдетумен, тиісті температура мен қажетті сапамен ыстық суды үздіксіз берумен қамтамасыз ету 

болып табылады жəне бұл ретте осы қызметті ол қаншалықты тұтынған көлемінде төлеу бойынша 

жағдайлар жасалуы тиіс. 

Жылыту жүйесінің ең маңыздысы, бір сөзбен "жүрегі" – қазандық. Одан жылытылатын 

жылутасымалдағыш (су немесе антифриз) айналым сорғысы арқылы (мəжбүрлі айналым жүйесі 

болса) немесе онсыз (табиғи айналым) құбырлар арқылы қозғалады жəне жылыту құралдары арқылы 

үйге жылу беріліп отырады. 

Бізге белгілі, əрбір қазандықтың өзіндік ерекшеліктері бар, атап айтқанда, бір-бірінен өзгеше 

тұтынылатын жылу режимдері болып саналады. Бұл нақты жобалау кезінде ескерілуі міндетті. 

Қазандық қондырғысының жобалау келесі қажетті мəліметтер белгілі болған кезде ғана бастауға 

болады: яғни, жылу тұтынудың маусымдық жəне жылдық кестесі, ал күрт өзгеретін технологиялық 

жүктеме кезінде – жылу тұтынудың қосымша тəуліктік кестесі, жағылатын отынның түрі жəне оның 

құны, сондай-ақ жылутасымалдағыштың түрі мен параметрлері [1]. 

Осы дипломдық жобалаудың арқасында жылу тұтынудың əр түрлі түрлерін есептеу əдістерін 

меңгеруге, жылу беруді реттеу тəсілдерін зерделеуге, жылу желілері құбырларының гидравликалық 

есептеулерін орындауға, техникалық пен анықтамалық жəне нормативтік əдебиеттерді пайдалану 

бойынша дағдыларды игеруге мүмкіндік береді [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. - Аудандық жылыту жүйесінің сызбасы [3] 
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Қазіргі таңда түрлі процестерді модельдеу адамзат қызметінің əртүрлі салаларына сəйкес даму 

үстінде. Заманауи компьютерлік бағдарламарды қолдану арқылы өндірістік жану камераларының 

моделін құрастырып, виртуалды түрде олардың қызметін əр түрлі параметрлер жəне деңгейлер 

бойынша терең зерттей аламыз. 

Жану камерасы – бұл жанғыш қоспа немесе қатты отын жағылатын қозғалтқыштан жəне пеш 

бөліктерінің жиынтығынан тұратын көлем (пеш) болып табылады. Жану камерасының құрылымы 

жұмыс жағдайымен жəне механизмнің немесе пештің мақсатымен анықталады. Қазба отынының 

шектеулі ресурстары оны жағудың үнемді əдістерін іздеуді қажет етеді, ал өнеркəсіптік өндірістің 

ауқымында жану кезіндегі зиянды заттардың пайда болу проблемасы бірінші орынға шығады. 

Бұл мəселелерді жану процесін егжей-тегжейлі зерттеусіз шешу мүмкін емес. Сондықтан есептеу 

гидродинамикасы əдістері өнеркəсіпте кеңінен таралуда. Олар жобаның қаржылық шығындарын 

азайта отырып, жобалау жəне іске асыру процестерін жеделдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

қымбат эксперименттердің қажеттілігі ішінара жойылады, өйткені оның виртуалды прототипі 

негізінде өнімнің құрылымын оңтайландыру мүмкіндігі бар. 

Жұмыстың мақсаты физикалық-химиялық реакциялар мен сыртқы факторларды ескере отырып, 

жанудың таралуын компьютерлік модельдеу мүмкіндігін, сондай-ақ жану камерасының процестеріне 

интерактивті компьютерлік есептеулерді қолдану болып табылады. 

Заманауи компьютерлік бағдарламалардың бірі болып табылатын CFX соңғы нұсқасында жану 

процестерін есептеу кезінде турбуленттіліктің жаңа модельдерін пайдалану мүмкіндігі пайда болды: 

Large Eddy Simulation (LES) — үлкен құйынды құрылымдардың моделі, Detached Eddy Simulation 

(DES) — еркін құйын моделі, Scale Adaptive imulation (SAS) — турбулентті пульсациялардың 

ауқымын ескеретін модель əзірлеу сатысында тұр. SAS моделі Навье-Стокс теңдеулерін жазудың екі 

балама тəсілін біріктіреді: LES жəне RANS. Бірінші жағдайда, ішкі торлы құйындарды есептеу үшін 

арнайы процедура қолданылады. Екінші нұсқа турбуленттіліктің барлық болжамды масштабтарымен 

ағым уақыты бойынша орташаланған тасымалдау теңдеулерін жазуды білдіреді. 

Қорытындылай келе, жану камераларындағы жану процестерін зерттеуде компьютерлік 

модельдеуді қолдану əртүрлі оңтайлы құрылғыларды жобалаудың маңызды элементіне айналуда. 
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Болжамды қажеттіліктерді ескере отырып, күн электр жүйесінің қуатын есептейміз. Ол үшін 

қарапайым арифметикалық есепті бірнеше индикаторлардан шешу жеткілікті. Ең алдымен, электр 

жабдықтарының автономия режимінде жұмыс істеуін анықтау қажет. 1-кестеге сəйкес объектінің 

орташа тəуліктік тұтыну қуаты – 3778Вт·сағ, фотоэлектрлік модульдің номиналды қуаты (ФЭМ) – 200 

Вт, объектіні пайдалану кезеңі – жыл бойы, осы кезеңдегі күн инсоляциясының коэффициенті (жел-

тоқсанға сəйкес келетін күн сəулесінің түсуінің ең аз ұзақтығы алынады) – 4(күніне 4 сағат күн) [1]. 

 
1-кесте 

 

Объектінің тəуліктік тұтыну қуаты 

 

Айнымалы ток жүктемесі бар 

тұтынушылар 

қуаты саны жұмыс ауырлық 

Вт дана Сағ/күн Вт·сағ/күн 

Тоңазытқыш 170 (1,1А) 1 8 1360 

Кір жуғыш машина 500 1 1 500 

Теледидар 0,7·220=154 1 5 770 

Компьютер 40 1 6 240 

Микротолқынды пеш 1400(1,5А) 1 0,08(5 мин) 112 

Бу үтік 1500 1 0,08(5 мин) 120 

Телефон 9·1=9 1 24 216 

Электронды сағат 5·1=5 1 24 24 

Энергия сыйымдылығының жиынтығы 3778 Вт 

 

1.Фотоэлектрлікмодульдердіңсанынанықтау (ФЭМ) 

Бастау үшін бір ФЭМ орташа тəуліктік энергия өндірісін есептейміз: 200 Вт*4 = 800 Вт·сағ. 

Бұдан əрі күн модульдерінің қажетт ісанын есептейміз: 3778Вт·сағ / 800 В·сағ = 4,7 модуль. Объект 

жыл бойы пайдаланылатын жағдайда ФЭМ саны ауа-райының нашар жағдайларына, яғни 

инсоляцияның ең аз маусымдық коэффициент імен уақыт кезеңіне қарай айқындалады. 

2.Аккумуляторлық батареялардың санын анықтау (АБ) 

Автономды күн жүйелерінде арнайы батареялар қолданылады – гелий, жабық типтегі, 

герметикалық, техникалық қызмет көрсетілмеген, пайдалану мерзімі 10-15 жыл. Автономды Күн 

жүйесіндегі аккумуляторлық батареялардың жалпы сыйымдылығын немесе санын есептеу үшін 

разряд тереңдігі 50% – дан аспауы тиіс [2]. Біздің мысал үшін жалпы сыйымдылық: 

1) (5 6 300) 50% 13500 ;Вт с Вт c       

2) 13500 / 24 562 ~ 570 .Вт с В A с    

Осылайша, кернеуі 24 В болатын батареялардың жалпы қуаты 570 А·сағ құрайды. Егер біз қуаты 

100 А · сағ болатын батареяларды таңдасақ, онда олардың қажетті саны 570 А · сағ / 100 А·с = 5,7 ~ 6 

дана қайта зарядталатын батареялар болады. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Лидоренко Н.С., Евдокимов В.М., Стребков Д.С. Развитие фотоэлектрической энергетики. – М. Информэлектро, 

1998г -284стр. 

2. Жуков Г.Ф. Общая теория энергии.//М: 2005., с. 256.  

mailto:tanatarova.0398@bk.ru


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

125 
 

УДК 621.43.016 

 

ТҰРАҚСЫЗ ДИФФУЗИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС ЖАҒДАЙЫНДА ҮШ КОМПОНЕНТТІ 

ЖҮЙЕДЕГІ СҰЙЫЛТҚЫШ ГАЗДЫ БЕРУ 

 

Болат А.Н. 
Ғылыми жетекші: ф-м.ғ.к.,доцент м.а. Айтқожаев А.З. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail: aigulbolat9797@gmail.com 

 

Көп компонентті масса алмасу құбылысы бірқатар теорияларда сипатталған. Бұл теориялар қатаң 

кинетикалық Кертис-Гиршфельдер, гидродинамикалық Стефан-Максвелл жəне термодинамикалық 

болып бөлінеді. Қазіргі уақытта көп компонентті жүйелердегі диффузиялық ағындар əдетте Стефан-

Максвелл теңдеулерінен анықталады, басқаларының күрделілігіне байланысты сандық интеграцияны 

немесе кез-келген жуық есептеу əдісін қолдану қажет. Көп компонентті газ қоспаларындағы 

диффузияны зерттеу бойынша эксперименттік жұмыстардың саны аз. 

Газ қоспаларында екі немесе одан да көп негізгі диффузиялық газдар үшінші – балласт газымен 

біркелкі сұйылтылған кезде (жұқа газ концентрациясының градиенті нөлге тең), соңғысы 

"осмотикалық" диффузияға сəйкес келетін гидродинамикалық ағынмен жүруі мүмкін. Егер жоғарғы 

ыдыстағы балласт газының концентрациясы, мысалы, екі бағаналы аппарат, төменгі деңгейден үлкен 

болса жəне уақыт өте келе көбейе берсе, онда олар "кері" диффузия туралы айтады. Бұл жағдайда 

балласты газ концентрациясының градиентін диффузиямен беру келе жатқан гидродинамикалық 

ағынға қарағанда аз болады. Аппарат колбаларындағы сұйылтқыш газдың тиісті концентрациясын 

таңдап, "диффузиялық кедергіге" сəйкес келетін диффузия мен гидродинамикалық ағынмен заттың 

тасымалын теңестіруге болады [1]. 

Осылайша, пайда болған диффузиялық бароэффект гидродинамикалық ағынды тудырады, бұл 

компоненттердің тасымалдануына айтарлықтай əсер етеді, оны арнайы тəжірибелер жасау жəне 

тиімді диффузиялық коэффициенттерді (ЭКД) қолдана отырып қажетті есептеулер жүргізу арқылы 

тексерді. 

Зерттеу жұмысында диффузия коэффициентін анықтау үшін екі ыдыс немесе «екіколбалық əдіс» 

бойынша қолданылады (сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1. Екіколбалық əдіс бойынша сынақ қондырғысының схемасы. A, Б – баллоны бар газ; I-газды дайындау блогы; II- 

екі колбалы аппараты бар термостат, 1-10 крандар; 11- мембрандық жіктегіш; 12- үлгілік монометр; 13- тегістегіш ыдыс; 14- 

төменгі колба; 15- диффузионды канал; 16- жоғарғы колба; 17- фторпластикті таблетка; 18- шток; 19- қақпақша. 

 

Көп компонентті газ қоспаларындағы диффузияны зерттеу көрсеткендей, сол жүйелерде бірдей 

жағдайларда процесс тұрақты жүреді, яғни бароэффект əсерінен пайда болған гидродинамикалық 

ағын қолданылатын компоненттердің диффузиялық ағындары ғана болады. 
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Екіколбалық диффузиялық қондырғы «диффузия-концентрациялық гравитациялық конвекция» 

ауысуын зерттеу үшін жəне қысым жəне температура сияқты параметрлерден конвективтік режимде 

бір колбадан екіншісіне өтуін компоненттердің концентрациясының тəуелділігін зерттеу үшін 

пайдаланады. 

Құрылғының негізгі параметрлері: жоғарғы колбаның көлемі V1=(55,5 ±0,5)·10-6 м3, төменгі 

колбаның көлемі V2=(55,5 ±0,5)·10-6 м3, диаметр d = (4,0 ±0, 05)·10-3 м жəне диффузиялық каналдың 

ұзындығы L=(64±0,1)·10-3 м [1]. 

Теориялық мəліметтерді STEFAN бағдарламасында енгізіп, салыстыру жүргізілді. Тəжірибелер 

p=2 МПа -дан р=20 МПа – ға дейінгі қысымда, Т=298,0 К температурада жүргізілді. Өлшеудің 

барлық параметрлері STEFAN бағдарламасына енгізіліп, мольдік үлестің (С) қысымнан (р) тəуелділік 

графигі алынды. 1- суретте 298 К тұрақты температура кезіндегі Ar газы концентрациясының 

теориялық жəне экпсерименттік мəндерінің 2 – 20 МПа қысым аралығындағы өзгерісі көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1. Ar газы концентрациясының теориялық жəне эксперименттік мəндерінің қысымнан тəуелділігі,  

температура -298,0 К 

 

Әдебиет 

 

1. Диффузиялық араласудағы механикалық тепе-теңдіктің орнықсыздығын балласты газдар əдісімен зерттеу: 

Монография / М.К. Асембаева, М.С. Молдабекова – «Қазақ университеті»: 2008. – 110 б. 
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Готовые нефтепродукты, такие как автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационное 

топливо, все чаще потребляются в транспортном секторе. Другие жидкие углеводороды также 

потребляются в больших количествах для газовых установок в качестве промышленного сырья или 

резервного топлива. Потребление жидкого топлива в период с 2018 по 2050 год увеличится на 24%. 

Сопутствующие горению процессы усложняют задачу и требует детально изучить сам процесс 

горения. Особо важен процесс турбулентности, так как вихрь в камере сгорания может улучшить 

процессы перемешивания, что приведет к более однородной смеси горючего топлива [1]. 

Выбросы загрязняющих веществ в двигателе напрямую определяются перемешиванием в 

цилиндре и последующим сгоранием. Поток жидкости в двигателе внутреннего сгорания является 

одним из самых сложных проблем гидродинамики для моделирования, из-за больших изменений в 

плотности. Также на характеристики сгорания сильно повлияют детали подготовки топлива и 

распределения топлива в цилиндре камеры, который в основном контролируется динамикой 

жидкости в цилиндре [2]. 

Зачастую, не имея достаточно средств и времени на повторные испытания при внедрении 

новшеств в конструкции, прибегают к методам моделирования вместо экспериментальных. Такой 

метод так же позволяет не только сохранить ресурсы, но и сохранить экологический баланс с 

окружающей средой, особенно при испытаниях двигателей летательных аппаратов, котлов 

энергетических установок и т.п. [3]. 

Было построено компьютерное моделирование скорости распределения пламени в 

цилиндрической камере для сеток (25х25х80 и 40х40х100), при впрыске и испарении 6 мг 

тетрадекана. Различия в 3D-профилях распределения скорости оказались незначительны. Получены 

распределения температуры в камере сгорания, графики концентраций реагентов (азота, кислорода и 

топлива) и концентраций продуктов сгорания (углекислого газа и паров воды) относительно 

параметров камеры в динамике за первые 10 милисекунд процесса горения. В процессе исследования 

максимальные значения концентрации образования углекислого газа на выходе не превышали 0,19 

г/г по высоте камеры, тепловыделение на этапе активного горения топлива составило 3100 К. 
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Максималды жылдамдықты, қабырға мен сыртқы шекара қабаттарының қалыңдығын өлшеу 

нəтижелері 1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1. -Пластинаның максималды жылдамдығының ұзындық бойынша  

жəне жазық жартылай шектеулі ағыншаның шартты қалыңдығының өзгеруі 

 

Суреттен көрініп тұрғандай, ағыншаның шартты қалыңдығының бойлық координатқа тəуелділігі 

сызықтық емес. Егер 
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емес екендігіне көз жеткізуге болады, бұл дəреже көрсеткіші n  формуласымен тəуелділікте 

0,5-тен жоғары болуы керек. Əр түрлі авторлардың мəліметтері бойынша көрсеткіштің мəні 0,53-тен 

0,67-ге дейін өзгереді. Суреттегі сызықтар жұмыс деректеріне сəйкес келетін 
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эмпирикалық тəуелділіктерге сəйкес келеді.Мұнда 10
l

d
  ағынша көзінің жолақ қашықтығына 

сəйкес келеді. 

Сондай-ақ, 1- суретте салыстыру үшін полюсті су басқан жартылай шектеулі ағыншалар 

бойынша авторлардың эксперименттік деректері келтірілген. Көріп отырғандай, барлық 

эксперименттік деректер эксперименттің дəлдігі шегінде бір-біріне сəйкес келеді [1]. Осыған сүйене 

отырып, біздің қондырғымызда алынған эксперименттік мəліметтер де сенімді деп қорытынды 

жасауға болады. 
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Циркуляциялы сумен қамтамассыздау жүйесі – күрделі табиғи-техникалық кешен болып 

табылады. Оның мақсаты барлық тұтынушыларды қажетті, үздіксіз сумен қамтамасыз ету болып 

табылады. Циркуляциялық сумен жабдықтаудың айналым жүйесі су салқындатқыштарда 

салқындатылып, сумен жабдықтау көзінен жүйеде су шығынын толтыра отырып, циркуляциялық 

суды бірнеше рет қолданумен сипатталады [1]. Айналым жүйесіндегі судың ластануын судағы тұз 

құрамының өсуін болдырмау үшін оны өңдеу, жүйені тазарту жəне таза сумен толтыру қажет. 

Циркуляциялық судың ұсақ тамшыларын буландыру жəне алып тастау үшін құрамдастырылған жүйе 

қолданылады. Ол тікелей ағынды жəне айналым жүйелерінің (салқындатқыш су қоймасымен, 

градирнялармен немесе шашыратқыш құрылғылармен) үйлесімін білдіреді жəне сумен жабдықтау 

көзі болып табылады. Жəне жылдың жекелеген кезеңдерінде жылу электр орталықтарында 

циркуляциялық судың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз ете алмаған жағдайларда қолданылады. 

 

 
Сурет 1. Гибридті техникалық сумен жабдықтау схемасы [2]. 
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Компьютерлендіру жəне ғылымның жаһандануы саласында ғылыми-техникалық өрлеу мен 

жетістіктер ғасырында ғылым өркендеп, даму үстінде.Адамның зияткерлік көмекшісіне айналған 

техниканың дамуымен зерттеушілер техникалық физиканы, жылуфизикасы мен жану жəне жарылыс 

физикасы саласында отын қорын ұтымды тұтыну жəне алуан түрлі отын түрлерін жағу процестерінің 

экологиялық аспектілеріне байланысты заманауи мəселелерді шешуде айтарлықтай жетістіктерге 

жетті. 

Қазіргі уақытта жаңғырмалы энергия көздерін игеру мен оларды қолдануды жандандыруға күш 

салынып жатқанымен əлемде тұтынылатын энегияның 85%-ыпайдалы қазбалардан болатын отын 

түрлерінен алынады. Статистика көрсеткендей, жалпы энергия тұтынымының 39%-ы сұйық отын 

түрлерін жағумен жүзеге асырылса, энергияның барша өндірісінің 97%-ы көлік тасымалы секторына 

жіктеледі екен. Энергияның негізгі көзі ретінде сұйық отынды қолданумен қоса қызметі осы отын 

түрлерін жағуға негізделген құрылғылардың тиімділігін арттырып, олардан бөлінетін зиянды əсердің 

мөлшерін кемітуге де ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Əлемнің көптеген елдерінде соңғы кездері 

экологиялық қауіпсіздік көзқарасы тұрғысынан отын сапасына қойылатын талаптардың өресі 

жоғарылай бастады [1, 2]. 

Берілген жұмыста жану камерасындағы октан мен додеканның бүрку жəне дисперсия 

процестеріне қысым мен бүрку массаларының əсері бойынша зерттеулер жүргізілді [3]. Екі сұйық 

отын түрі – октан жəне додеканның жану процесінің əр түрлі параметрлеріне қысымның əсері 

зерттелінді. Есептеу тəжірибесін жүргізу үшін октан С8Н8 жəне додекан С12Н26 үшін қысымның 

мəндері 20 бар-дан 200 барға дейін 20 бар интервалмен өзгертіліп отырды. 

Қол жеткізілген сандық модельдеу нəтижелерін талдау октан үшін тиімді қысым мəні 100 бар 

жəне додекан үшін 80 бар деп топшылауға мүмкіндік береді. Осы берілген қысым мəндерінде 

тамшылардың өз температурасы мен жану камерасындағы жану температурасы максимал мəндеріне 

жетеді. Қысымның аталған мəндерінде отын тамшылары қарқынды түрде булана бастайды. Сонымен 

қатар жану камерасындағы қысымның сұйық отындарды бүрку жəне олардың дисперсиясы 

процестеріне əсерін зерттеу арқылы екі отын түрі үшін қысымның өсуі жоғары температуралардың 

таралу облысының өсуіне алып келетіндігі дəлелденді. 
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Үшкомпоненттік газдар қоспасындағы диффузияның компоненттерінің концентрациясына 

тəуелділігі маңызды мəселелердің бірі болып табылады. Бұл тəуелділікті тəжірибеде зерттеу əдетте 

үшкомпонентті газ қоспаларында жүзеге асырылады. Оның себебі, егер массатасымалдау 

концентрация градиентінің əсерінен жүрсе, тəжірибелер мен есептеулердің нəтижелері айтарлықтай 

жеңілдейді. Үшкомпоненттік газ қоспасындағы диффузияның ерекшелігі – компоненттер 

концентрациясының монотонды емес таралуының болу мүмкіндігі, бұл қосынды массатасымалдауды 

айтарлықтай күшейтетін концентрациялық конвекцияның пайда болуына əкеледі [1]. Диффузиялық 

араласудың конвективтіге алмасуының себебі компоненттердің парциалдық ағындарының 

молекулалық жəне гидродинамикалық құраушылары арасындағы күрделі өзара байланысына 

қатысты. Бұл газдардың араласу режимдерінің өзгеруіне əкеледі. Егер газ қоспасындағы 

компоненттердің өзара диффузия коэффициенттерінде айтарлықтай айырмашылық болса, араласу 

режимдерінің ауысуы қоспаларда айқын байқалады. 

Диффузиялық теңдеулер жүйесінің шешімі көрсеткендей, молекулалық массасы үлкен 

компоненттің концентрациясы жоғарылаған сайын диффузиялық каналдағы концентрацияның 

сызықтық емес таралуы артады. Екіколбалы əдіспен жүргізілген эксперименттік зерттеулер 

диффузиялық каналдың көлбеу бұрышының үшкомпоненттік газдар қоспасындағы диффузия 

процесіне əсерін көрсетті [2]. Атап айтқанда, орнықсыз диффузия процесі пайда болған 

кездетасымалдау қарқындылығының белгілі бір мəнге дейін жоғарылауы (диффузиялық 

компоненттер концентрациясының өзгеруі) жəне содан кейін тұрақтай бастағаны каналдың көлбеу 

бұрышына тəуелді болатынын көрсетті.. Газдардағы көпкомпоненттік диффузияны одан əрі зерттеу 

диффузиялық каналда концентрацияның монотонды емес таралуы мүмкін екенін анықтады. 

Концентрацияға тəуелділік қоспаның құрамына, яғни координатына байланысты тиімді (эффективті) 

диффузиялық коэффициенттердің қасиеттерін зерттеудегі маңызды мəселелердің бірі болып 

табылады. Бұл тəуелділік компоненттер концентрациясының каналда монотонды емес таралуына 

əкелуі мүмкін [3]. 

Компоненттердің каналдағы концентрациялық таралуы бізде сандық əдіспен меңгерілді. 

Сонымен қатар, қоспаның белгілі бір құрамы мен қысымында компоненттердің диффузия 

коэффициенттеріндегі айырмашылыққа байланысты қоспаның тығыздығының белгілі бір таралуына 

əкелетін компоненттер концентрациясының сызықты емес таралуы болатындығы анықталды. Бұл 

зерттелген қоспаларда құрылымдық түзілімдердің жəне диффузиялық орнықсыздықтың пайда 

болуына əкеледі. 
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Бүгінгі күні əлемде Қазақстан минералды шикізат қоры бойынша жетекші орындардың бірінде 

жəне оны қайта өңдеудің эффективтілігін арттыру үшін оған əсер ететін факторларының бірі, ол 

ұсақтау арқылы белсендіру болып табылады. Заманауи өнеркəсіп технологияларында ұсақтау əдісі 

елеулі орын алуда жəне де көп жағдайда ол заттарды əртүрлі технологиялық операцияларға дайындау 

үшін қажетті кезең ретінде қалыптасқан. Тəжірибелік жұмыстар техногенді шикізат пен табиғи 

минералды қолдану арқылы жүргізілген. Негізгі шикізат ретінде – Кускудукс жерінен шыққан, 

81,3 % кварцтан тұратын кварц құмы болады, одан басқа оның құрамында 18,7 %  3 8K Si Al O  

микроклин бар жəне де бетті қанықтыратын жəне бөлшек көлемінде еріген əртүрлі элементтер бар. 

Спектральды анализ нəтижесіне сүйенсек, ол 0,1 ден 1,0 % темір, магний, кальций, натрийды 

құрайды. Олар химия-механикалық жетілдірілген бет процессінде белсендірілген орталықтары 

ретінде шығуы мүмкін. Екінші негізгі компонент, ол – кальций карбонаты, яғни мəрмəр 3CaCO  – 

95,7 % жəне кварц – 4,3 %. Үшінші табиғи минерал – волластонит. Бұл триклинді сингонды 1 А 

волластонитінен жəне 5% мөлшердегі кварц қоспаларынан тұратын ақ ұнтақ. Жұмыста FW100 жəне 

FW200 маркалы волластонит қолданылды. 

ӨЖС қалыптастырушы ретінде ПА4 маркалы алюминий қолданылды. Ал байланыстырушы 

ретінде гидрожанартаудан құралған табиғи кремнегель қолданылды (Қарағанды облысы). 

Рентгендіфазалық анализ нəтижесіне сəйкес, табиғи кремнегельдің фазалық құрамы келесі 

қосылыстардан тұрады: кварц 2SiO - 27,7%; 2M-  2 5 3 10 8
Al Mg Si O OH  – 14.9%; иллит 1М- 

   0.7 2 104 2
,K Al Si Al O OH  – 39,6 %; альбит  3 8Na AlSi O  – 17,6 %. Түрлендіруші қоспа ретінде 

келесілер қолданылады: нашатыр спирті (аммиактың сулы ерітіндісі) – 4NH OH , поливинилді спирт 

–  2 3C H OH n , кəріптас қышқылы – 2 4 4 4H C H O , сулы кремний қышқылы –  2 3 2H SiO n H O , 

полистирол –  8 8C H n , натрилы сұйық əйнек – 2 2Na O nSiO + 2mH O , белсендірілген көмір [1]. 

Алынған нəтижелерде композициялық жүйелердің SV синтезі үшін шихта қоспасының құрамдас 

бөлігі ретінде қолданылатын минералдарды (кварц-SiO2, кальцит-CaCO3) механохимиялық өңдеу 

жану процесінің кинетикалық сипаттамаларының өзгеруіне ықпал ететіні көрсетілген: индукциялық 

тұтану кезеңін азайту жəне жану жылдамдығын арттыру [2]. Кальций карбонатының шихта 

қоспасында болуы жану жылдамдығы мен температурасының төмендеуіне əкеледі, бұл кальций 

карбонатының ыдырауына байланысты кальций оксиді, оксид немесе көмірқышқыл газын шығарады. 

Алдын ала МХО кальций карбонатының ыдырау процесін белсендіреді, нəтижесінде жану 

жылдамдығы мен температурасы көтеріледі. 
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Үш компонентті газ жүйелеріндегі масса алмасу процестері тек молекулалық диффузиямен ғана 

емес, сонымен бірге конвекция арқылы массаның ауысуымен де жүреді, сондықтан диффузиялық 

масса алмасу режимінің конвективке ауысуын жəне жүйенің термодинамикалық параметрлеріне 

байланысты осы ауысуды анықтайтын факторларды зерттеу теориялық жəне практикалық 

қызығушылық тудырады. 

Зерттеу екіколбалық аппарат негізінде жүргізілді [1]. 

 

 
Суpет 1.  0.58 He + 0.42 Ar – N2 жүйелеpi үшiн aппapaттың төменгi колбaсындaғы Ar концентpaциясының қысымғa 

бaйлaнысты өзгеpуi. Нүктелер: ▪ – Стефaн-Мaксвелл теоpиясы бойыншa, aл ♦ – экспеpимент нəтижелеpi 

 

1-суретте диффузиялық aппapaттың төменгi колбaсындaғы Ar концентpaциясының қысымғa 

бaйлaнысты өзгеpуi келтірілген. 1-суреттен көріп тұрғандай, р=0,18 МПа қысымнан бастап 

диффузиялық аппараттың колбаларында бастапқы Ar газдың концентрациясы тұрақсыз өзгеріс 

байқалады. Бұл Ar компонентінің диффузиялық араласуы р=0,3 МПа қысымға дейін өсуінде 

максимум байқалады. Бұл конвективті ағындардың пайда болуын көрсетті. Аппараттың төменгі 

колбасында қысымның жоғарылауы сəйкесінше, Ar концентрациясының төмендеуіне əкеледі. Бұл 

диффузияның тұрақты сипатының бұзылуын көрсетеді. Қысымның одан əрі артуы диффузия 

процесіне сəйкес келеді. 1-суреттен көріп отырғанымыздай, конвективті араласудан диффузиялық 

сипатқа ие болады. Эксперимент пен теориялық мəндерінің сəйкестігі байқалады. Өткен компонент 

санының араласуы процесінің қысымға тəуелділігі диффузиялық масса тасымалына тəн. 

Диффузиялық ағын молекулалардың жылдамдығына байланысты қалыптасады жəне Фика заңына 

сəйкес араласу процесінің қысымға пропорционалды екені анықталды. Бұл ауытқулар 

эксперименттің қателік шамасына сəйкес келмейді (3-5%). 
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Бұл жұмыста, дербес компьютердің салқындату жүйелерін қарастыра отырып, “Comsol 

Multiphysics” программасының көмегімен мультифизикалық модельдеу жүргіздім. 

“Comsol Multiphysics” программасында жұмыс істеу мынадай ретпен орындалады [1]: 

1. Геометриялық сызбасын 3D форматта салу. 

2. Салынған денелерге материал беру. 

3. Физикалық заңдылықтар енгізу. 

“Comsol Multiphysics” программасының ерекшелігі стационарлық жəне динамикалық күйдегі 

шешімдерге қол жеткізе аламыз. [1] 

Бұл жұмыста, салқындату жүйесінің екі түріне тоқталып кеттім [2]. Біріншісі, желдеткіші бар 

дербес компьютер жəне екіншісі желдеткіші жоқ дербес компьютер. Екі салқындату жүйелерін 

мультифизикалық модельдеу арқылы салыстырдым. Төмендегі суретте, желдеткіші бар дербес 

компьютердің салқындату жүйесінің температуралық ауысуы стационарлық күйде көрсетілген[2]. 

Бұдан бөлек динамикалық күйдегі шешімдер бар [2]. 

 

 
Сурет 1. Желдеткіші бар дербес компьютердің салқындату жүйесі 
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СФЕРАЛЫҚ ДЕНЕНІҢ ТҰТҚЫР ОРТАДАҒЫ ЕРКІН КОНВЕКЦИЯ АРҚЫЛЫ 

ЖЫЛУБЕРУІН ЗЕРТТЕУ 

 

Жұмамұратұлы Ү. 
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.д., профессор А.Ж.Тұрмұхамбетов 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail: ussenzhumamuratuly@gmail.com 

 

Денелер жүйесінің сұйық немесе газ ортаға салыстырмалы қозғалысын жəне оған қатар жүретін 

жылуалмасу процесін зерттеулердің əрі қолданбалы, əрі ғылыми маңызы бар. Мұндай күрделі 

мəселені шешу жолында қарапайым геометриялық пішінді жекеленген денелердің, яғни жазық 

пластинаның, цилиндрдің, сфераның жəне т.с.с денелердің гидродинамикасы мен жылуалмасуын 

зерттеу бірінші əрі қажетті қадам болып саналады. Шардың гидродинамикасы мен локалдық жəне 

орташа жылуберуі бойынша белгілі ізденістердің нəтижелері де сарапталып, жаңа деректер 

келтірілген [1]. Бірақ олардың бəріне ортақ кемшілік байқалады: талдау нəтижесінде алынған 

жартылайэмпирикалық заңдылықтардың құрамында, олардың қолдану аймағын шектейтін, айқын 

физикалық мағнасы жоқ тəжірибелік тұрақтылардың саны көп. Демек, белгілі тəжірибелік деректерді 

біріктіріп, оларды өрнектейтін заңдылықтарға көрнекті физикалық түсініктеме беру үшін жаңа 

теорияларды қолдану қажеттілігі туындайды. 

Осыған орай, фракталдық заңдылықтар жылутасымалдау процестерін бейнелеу үшін ұқсастық 

теориясын қолдану мүмкіншілігін кеңейтіп, толықтырады. Нақты процестің параметрлерінен 

құрылған өлшемсіз комплекстердің (ұқсастық критерийлері) арасындағы дəрежелік байланыстардың 

көрсеткіштерін құбылыс құрылымдарының (құйындар, бөлшектер кластерлері) теориялық 

моделдерімен анықталатын фракталдық жəне мультифракталдық сипаттамалармен есептеуге болады 

[2]. Яғни, фракталдар теориясының негізінде төмендегідей қарапайым тəуелділікті аламыз: 

Nu = C Reγ, (1) 

мұнда С – тұрақты;  – скейлингтің – ортадағы құрылымдар бетінің масштабты – инвариантты 

деформациясының нақты моделімен анықталатын көрсеткіш. Оның сандық мəні ортаның фракталдық 

өлшемділігімен байланысты. Турбулентті жылуалмасудың дəрежелік тəуелділіктерінің көрсеткіштері 

сонымен қатар физикалық, яғни ақпараттық- энтропиялық түсініктермен байланысқан 

мультифракталдық модельдермен де анықталады. 

Жоғарыда келтірілген пайымдамаларды конвекцияның бір түрі – табиғи конвекция арқылы 

жылуберуге де қолдануға болады. Еркін конвекция, табиғатта, əртүрлі технологиялық процестерде 

жиі кездесуіне байланысты, көптеген замануи зерттеулердің объектісі екені айқын [3,4]. Табиғи 

конвекция жағдайында теңдеу (1) мына түрге ауысады: 

Nu = C Grγ / 3 Pr1 / 3 . 

Зерттеу барысында фракталдық жəне мультифракталдық сараптау негізінде еркін конвекция 

арқылы жылуалмасудың есептеу формулалары алынған. 
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Микропластика соңғы кездегі басты мəселелердің бірі болды. Қазіргі заманғы тазарту 

стратегиялары осы процестің жағымсыз əсерін азайтуға тырысады, бірақ өсіп келе жатқан пластикке 

төтеп бере алмайды. 

Пластмассаны өңдеу дегеніміз – берілген конфигурациясы, дəлдігі мен өнімділік қасиеттері бар 

бұйымдар – бөлшектер өндірісін қамтамасыз ететін технологиялық процестердің жиынтығы. 

Пластмассаны жаппай өндіріс жағдайында өңдеу кезінде өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету 

үшін материалтану, технологиялық, ғылыми-ұйымдастырушылық жəне басқа мəселелер шешіледі [1]. 

Пластикалық бұйымдар өндірісінде əрдайым жоспарланбаған жартылай фабрикаттардың 

қалдықтары қалыптасады. Мысалы, егер жинауға арналған құюдан кейін жарты килограмм 

пластикалық қосылыс бункерде қалса, оны «қуып шықпаған» жөн, бірақ оның негізінде қосымша 

бөлшектерді штамптау керек – ол болжамды партия өлшемінен сəл үлкенірек болсын [2]. 

Мамандар пластикті қайта өңдеудің үш негізгі əдісін анықтайды: полигон, қоқыс тастау немесе 

өндірісте қайта пайдалану үшін қайта өңдеу. Сонымен бірге полигондарда, арнайы нысандарда 

ағынды суларды қорғау жүйесі жұмыс істейді, олар қоршаған ортаға қауіпсіз, бірақ экономикалық 

тұрғыдан олар тиімді емес. Пластмассалық қалдықтарды өртеу, мамандар полигонды жоюға 

қарағанда бірқатар артықшылықтарды атап өтеді, өйткені бұл үлкен аумақты қажет етпейді жəне 

жану энергиясын электр энергиясын өндіруге жұмсауға болады, бұл қайта өңделген материалдардың 

біршама құндылығын қайтара алады. Алайда экологтар пластиктерді қайта өңдеудің экологиялық 

таза əрі тиімді тəсілі ретінде қолдайды. 

Пластмассаның əр түрі үшін қайта өңдеу коэффициенті əртүрлі, сондықтан 2011 жылы АҚШ-та 

пластиктің жалпы қайта өңделуі шамамен 8% -ды құрады (шамамен 2,7 млн. Тонна пластмасса қайта 

өңделді). Кейбір пластиктер басқаларына қарағанда көбірек өңделеді; 2011 жылы 

«полиэтилентерефталаттардың 29% -ы жəне полиэтилентерефталат бөтелкелері мен құтыларының 

29% -ы қайта өңделді». 

Тұтастай алғанда, қалдықтарды азайтуға мүмкіндік беретін қалдықтарды жинау жүйелерін енгізу 

керек. Қалдықтарды энергияға айналдыру көздерін қолға алу керек. Өндіріс процесінде пайда 

болатын қалдықтарды азайту жəне қайта өңдеу жұмыстарын бір жүйеге келтіре отырып, дамыту 

керек. 
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Жұмыcшылapдың өміpі мeн дeнcayлығын caқтaу, жaзaтaйым oқиғaлap мeн кəcіби aypyлapдың 

caнын aзaйтy coнымeн қaтap eңбeкті қopғaуды қaмтaмacыз eтy бoйыншa міндeттep 

"Aлмaтыжылyжaйэнepгo" ЖШC кəcіпopнындaғы нeгізгі міндeттepдің біpі бoлып тaбылaды. Eңбeкті 

қopғay – бұл eңбeк кoдeкcінің жəнe бacқa дa нopмaтивтік aктілepдің нeгізіндe жұмыc іcтeйтін 

əлeyмeттік-экoнoмикaлық, ұйымдacтыpyшылық, тeхникaлық, гигиeнaлық жəнe eмдeу-

пpoфилaктикaлық іc-шapaлap мeн eңбeк пpoцecіндe aдaмның қaуіпcіздігін, дeнcaулығын caқтaуды 

қaмтaмacыз eтeтін құpaлдap жүйecі. Eңбeк Кoдeкcі жұмыcшылapдың eңбeкті қopғaу құқығын 

қaмтaмacыз eтyгe бaғыттaлғaн, өндіpіcтeгі жaзaтaйым oқиғaлap мeн дeнcaулыққa зиян кeлтіpудің 

aлдын aлу, қaуіпті жəнe зиянды өндіpіcтік фaктopлapды aзaйтy мaқcaтындa ocы caлaдaғы ұлттық 

caяcaттың нeгізгі пpинциптepін бeлгілeйді. Caлayaтты жəнe қaуіпcіз eңбeк жaғдaйлapын қaмтaмacыз 

eтy, Eңбeкті қopғaу жaғдaйын бaқылayды ұйымдacтыpy, eңбeк ұжымын oның нəтижeлepі туpaлы 

уaқтылы хaбapдap eту "Aлмaтыжылyжaйэнepгo" ЖШC əкімшілігінe жүктeлeді [1]. 

"Aлмaтыжылужaйэнepгo" ЖШC «Пpeмьepa» қaзaндығы гaз-мaзyтты oтынмeн жұмыc іcтeйтіндіктeн 

кeлecідeй нopмaлap caқтaлyы тиіc: 

 

1-кесте. Қaзaндығы гaз-мaзутты oтынмeн жұмыc кeзіндeгі нopмaлap [2]. 

 

№ Aпaт aтaуы Aпaт кeзіндeгі кeзeкші пepcoнaлдың іc-қимылы 

1.  Гaз peттeу 

пунктіндeгі 

жapылыc 

Қaзaндықтaғы гaз ыcыpмacын дepeу жaбыңыз, гaз жeлілepінің диcпeтчepінe хaбapлaңыз. 

104 бoйыншa aвapиялық қызмeтті шaқыpу. Peзepвтік oтын-мaзутқa бapыңыз. Зaқымдaну 

дəpeжecін aнықтaңыз. 

2.  Қaзaндықтың 

aлдыңғы бөлігіндe 

гaз құбыpының 

жapылуы 

Қaзaнды cөндіpіп, əp қыздыpғыштaғы кpaндapды жaбыңыз. Қaуіпcіздік шaмын aшыңыз. 

Нeгізгі гaз клaпaнын жaбыңыз. Мeкeмeні бapыншa жeлдeтуді қaмтaмacыз eту, дəнeкepлeу 

жəнe бacқa дa oт жұмыcтapын жүpгізуді тoқтaту. Peзepвтік oтынғa өтіңіз. Зaқымдaнуды 

жoюғa кіpіcіңіз. 

3.  Қaзaндық пeшіндeгі 

жapылыc 

Қaзaндыққa гaз бepуді тoқтaтыңыз. Қaуіпcіздік шaмын aшыңыз. Гaз жeлілepінің 

диcпeтчepінe хaбapлaу. Қaзaндықты жeлдeтіңіз. Қaзaндықтың зaқымдaну дəpeжecін 

aнықтaңыз. 

4.  Мaзут copғы 

бөлмecіндeгі өpт 

Жaлынды cөндіpу мүмкін бoлмaғaн жaғдaйдa өpт туpaлы 101-гe хaбapлaу; өpт туpaлы 

кeшeннің кeзeкші инжeнepінe хaбapлaу; бapлық элeктp қoзғaлтқыштapы мeн кəбілдepдeн 

кepнeуді aжыpaту; 
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Заттың құрылымы жайлы көптеген мəліметтерді жарық, нақтырақ айтсақ, электромагнитті сəуле 

жəне материя белгілі бір əрекеттесуге түсетін эксперименттер нəтижесінен аламыз. Əдістерінің 

əртүрлілігімен ерекшеленетін спектроскопия Бунзен жəне Кирхгофф жасаған ең бірінші практикалық 

спектральді талдаудан бері қазіргі таңдағы аналитиканың маңызды əдістеріне айналған [1]. Соның 

бірі матрицалық оқшауланған молекулалардың инфрақызыл спектроскопиясы. Матрицалық 

оқшаулау тұрақсыз бөлшектер мен молекулаларды тұрақтандырып жəне олардың спектрлерін 

зерттеп қана қоймай, көпшілігін тікелей төмен температуралы матрицада немесе оның бетіндегі 

реакциялар арқылы алуға мүмкіндік береді [2]. 

Органикалық заттарды азот криоматрицасында конденсерлеп, тербелмелі спектрлерін алу осы 

жұмыстың мақсаты болып табылады. Мысал ретінде этанолды қарастырдық. Этанол мен азот 

криоматрицасы концентрацияларының қатынасы сəйкесінше 3:97 етіп алынды. Жүргізілген зерттеу 

нəтижесін (1)-суреттен көре аламыз. 

 

 
 

Сурет 1. ИҚ-спектр: этанол(3%) азот матрицасында, Т=12К. 

 

Этанол криоконденсатының үлгілерінің салыстырмалы анализ нəтижесінде бірнеше қорытқы ой 

жасадық. Біріншіден, этанол молекулалары азотпен бірлесіп конденсациялану процесінде матрицалы 

оқшауланған полиагрегат құрады. Екіншіден, пайда болған полиагрегаттар матрицада оқшауланған 

кезде де, төсенішке қайта конденсацияланған кезде де əйнек тəрізді күйде болады. Тəжірибе 

нəтижесінде осындай тұжырымдар жасалынды. 
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Жылуалмасу есептерінің ішінде əсіресе жылуөткізгіштікке байланысты есептер күнделікті 

тəжірибеде көбірек кездеседі. Бұған негізгі себеп: қандай механизм басым болса да, ақырында 

жылуалмасу процесінің барысы көбіне қатты денедегі жылуөткізгіштікке келіп тіреледі. Кез келген 

технологиялық қондырғыларда жылуөткізгіштік арқылы жүріп жатқан жылутасымалдауды мысалға 

келтіруге болады. Сондықтан жылуөткізгіштік теориясы ғылымның ең бір дамыған саласы деп айтуға 

болады. Соған қарамастан жылуөткізгіштік əлі де болса зерттеушілердің қызығушылығын тудыруда 

[1-3]. Жүргізілген шолуға қарағанда, жылуөткізгіштік есептерін шешуге көптеген теориялық əдістер 

арналған. Бірақ қарастырылып отырған мəселенің күрделілігі мен əр түрлілігі соншалықты шексіз, 

саны көп белгілі əдістердің өзі жеткіліксіз екені айқын болып отыр. Əсіресе, күрделі заманауи 

технологиялық процестердің жиі-жиі пайда болуымен байланысты, олардың жүру барысын жедел 

жəне дəл басқару мақсатымен жылуөткізгіштік есептерін тез жəне қарапайым жолдармен, яғни 

инженерлік əдістермен шешу мəселесі туындайды [1]. 

Белгілі басылымдарды сараптау нəтижесінде жылуөткізгіштік есептерін физикалық принциптер 

негізінде шешу мақсаты қалыптасты. Əдістің негізін суперпозиция принципі, яғни күрделі есептердің 

шешімін құраушы қарапайым есептердің шешімдері арқылы анықтау құрайды. 

Аталған принципті қолдану мысалы ретінде күрделі беттік шарттары бар жазық қабырғаның 

стационарлық емес жылуөткізгіштік есебі қарастырылды. Процестің математикалық өрнегі төмендегі 

түрде жазылады [3]: 

 

ρcp
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 = 

𝜕

𝜕𝑥𝑖 (λ
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖 ) + qv, 

 

мұнда ρ – тығыздық, с𝑝 – жылусиымдылық, λ – жылуөткізгіштік, Т – температура, t- уақыт, 𝑞𝑣- 

ішкі жылу көздері жылу ағынының көлемдік тығыздығы. Жалпы жағдайда λ = λ(xi,T), өзгеру 

заңдылықтардың жəне беттік шарттардың T = T(xi,t) температура үлестірілуіне əсері байқалады. 

Беттегі жылу ағынының айнымалы тығыздығы мен жылуфизикалық қасиеттерінің секірмелі 

өзгеруіне байланысты біршама уақыттан соң шексіз пластинаның ішкі нүктелерінде қалыптасатын 

температура өрісі есептелді. Алынған нəтижелердің жылуалмасу процестерін жеткілікті дəлдікпен 

жылдам есептеуді игеріп, қолдану, ғылыми жəне қолданбалы маңызы бар өзекті мəселені шешіп, 

жетілдіру үшін маңызды екені күмəн тудырмайды. 
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In the process of diffusion in triple gas mixtures at a constant temperature, special effects can be 

observed that arise during the kinetic transition "diffusion – concentration gravitational convection". The 

reason for these effects is the complex relationship between the molecular and hydrodynamic components of 

the partial flows of the mixture components. Researching the features of the transition from a diffusion state 

to a convective one, it was found that the change of regimes is most clearly manifested in systems where 

there is a significant difference in the transport coefficients [1]. In triple gas mixtures with a low content of a 

component with the highest molecular weight, it was shown that the system implements conditions leading 

to a nonlinear distribution of the mixture density in the diffusion channel [1]. The inversion of the density of 

the mixture can be the cause of the occurrence of gravitational convection. 

Extending the approach [1] to the case of arbitrary composition, a numerical solution of the quasi-

stationary system of equations of three-component diffusion was obtained for a system of two flasks 

connected by a capillary. The solution for partial concentration values contains terms exponential in the 

coordinate, which leads to a nonlinear density profile for systems where the diffusion coefficients differ 

significantly from each other. Numerical studies have shown that as the concentration of the component with 

the highest molecular weight increases, the nonlinearity of distributions in the diffusion channel increases. If 

the diffusion coefficients are comparable with each other, we can see a monotonic distribution of the mixture 

density. There is no convection in this case, which shown graphically in the figure 1. 

 

 
 

Fig.1. Concentration distribution of triple gas components in two-flask device connected by a capillary 

 

For hydrogen and methane, we can observe a linear distribution of densities (concentrations) during 

diffusion, but for nitrogen, which in this case is a diluent gas, a different dynamics of the nonlinear 

distribution of concentrations is depicted, this is one of the special effects of multicomponent diffusion. 

Thus, the occurrence of gravitational convection in isothermal ternary gas mixtures is possible with a 

nonlinear distribution of the density of the density in the diffusion channel. 
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Алматы қаласы №2 жылу электр орталығының араластырғыш жылуалмастырғыштары 

қарастырылды. 

Бұл жұмыcтa ЖЭО-ның қазандық қондырғысындағы түтіндік газдар шығуына байланысты 

газдарды сумен шаю арқылы газдарды шаңнан,шайырдан,күлден тазарту жүйесі,яғни скрубберлер 

қарастырылды [1]. 

Зерттеу кезінде жылуалмастырғыштарды оңтайлы орналастыру тəртібін зерттеу жəне атап өткен 

нысандардағы параметрлерді есептеп отырып, өнімділігін арттыру негізге алынды.Ол үшін көптеген 

параметрлерге есептеулер жүргіздік. Атап айтқанда,скруббер көлемінің бірлігіндегі тамшылардың 

бетінің ауданы [2]: 

 

𝐹 = 𝑓𝜏𝐺𝑤 =
6000𝜏𝐺𝑤

𝑑
 , 

 

сұйықтықты форсункамен бүрку кезінде тамшының орташа есептік диаметрі 

𝑑 = 3 ∗
105

𝑃
, сонымен қоса скруббердің жылу балансының теңдеуі: 

 

𝐿𝑀1 + 𝐺𝑐𝑡2
′ = 𝐿𝑀 + (𝐺 ± ∆𝑊)𝑐𝑡2

′′ 

 

жəне т.б.параметрлер. 

Hd диаграммасында процессті құру үшін жылу балансының теңдеуі қолданылды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 1. Салқындатқыштардың бұралуға қарсы қозғалысы бар скруббер схемасы 

 

Зерттеу барысында өндірістік, яғни практикалық жағдайлар да қарастырылды. Елімізде 

органикалық отынның жеткіліктілігіне, əрі жылу жəне электр энергиясының көп үлесі Жылу электр 

орталығы (ЖЭО) – на тиісті болғандықтан, осы өндіріс саласын толықтай қамту біз үшін маңызды. 
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Алматы қаласының ең басты проблемаларының бірі атмосфералық ауаның ластануы болып 

табылады.Экологиялық зерттеулер нəтижесінде алынған мəліметтер бойынша , қала атмосферасының 

ластануы жылуэнергетикалық өнеркəсіп жүйесінің нысандарынан , автокөліктерден жəне өнеркəсіп 

орындарының шығарындыларынан туындап отыр.Қаланың атмосфералық ауасының жағдайын 

бағалайық: 

Кəсіпорындардың суммалық шығарындылары–46062,23 т.Жылумен қамту көздерінің саны – 151 

(қазандықтар мен ЖЭО) , оларды 500 энергоқондырғылар орнатылған. Жылу энергия-сын өндіру 

нəтижесінде 41538,9 т зиянды шығарындылар бөлінеді. Атмосфералық ауаның ластануы 2021 

жылдың қаңтар айында өте жоғары деп бағаланып , ЕЖҚ (ең жоғары қайталану) – 51% – ды , ал СИ 

(стандартты индекс) – 6,3 –ке тең болды .Бұл №3 посттағы (Алатау ауданы ) атмосфералық ауаның 

мəліметтері.Концен-трация есебімен алайық: өлшенген бөлшектер (шаң) – 1,8 ШМК (шектеулі 

мүмкін концентрация) ,күкірт диоксиді – 2 ШМК, көміртек оксиді – 6,3 ШМК, азот диоксиді – 4,2 

ШМК, азот оксиді – 2,5 ШМК, озон – 3,9 ШМК [1]. 
 

1 кесте.  

 

Атмосфералық ауаның ластануының көрсеткіші. 

 

 

Мұндай ластану қыс мезгілінде жылуэнергетикалық орталықтардан бөлінетін шығарындылар 

мен жеке секторды жылумен қамту процестері негізінде туындағанын байқауға болады.ЕЖҚ-дың 

артуы азот диоксиді мен азот оксиді есебінен ластанып отыр , бұл қаланың тығыз қиылыстарындағы 

автокөліктердің кептелісінің əсері.Қаланың атмосфералық ауасын қалпына келтіру мақсатында ең 

алдымен ЖЭО-н жəне автокөліктерді газға көшіріп, қоғамдық электр транспорттарын арттырып, ең 

жоғары ластанған аумақтарын жасылдандырған жөн. 

 
Әдебиет 

 

1.https://www.kazhydromet.kz 

 

  

Қоспа Орташа концентрация Максимал 

концентрация 

ЕЖҚ ШМК –дан асқан 

жағдайлар саны 

мг/м3 ШМКорт.к. 

еселігі 

мг/м3 ШМКм.к. 

еселігі 

% >ШМК >5 ШМК 

Күкірт диоксиді 0,040 0,8 1 2 0,909 380  

Көміртек оксиді 1,027 0,3 31,460 6,3 0,718 316 52 

Азот диоксиді 0,101 2,5 0,844 4,2 51 1736  

Азот оксиді 0,060 1 0,999 2,5 3,492 825  

Формальдегид 0,014 1,4 0,041 0,8 0   
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Көмірді газдандыру терминін-көмірдің кейбір газ тəрізді күйге айналып, нəтижесінде отын 

ретінде жанатын кез-келген процесске жатқызуға болады. 

Отынды тікелей пайдалану-көміртегі оксидтерінің, күкірт пен азоттың , жанбайтын 

көмірсутектердің, қатты бөлшектердің жəне басқа да ластаушы заттардың жаппай шығарылуына 

əкеледі. Экологиялық тұрғыдан мұндай реакциялар қолайсыз. 

Біздің мақсатымыз-көмірді эффективті, үнемді жəне қоршаған ортаға зиян келтірмейтін отынға 

айналдыру. Соның бірі-көмірді газдандыру əдісі. 

Жұмысымызда Екібастұздық ЖЭО-ның КВТК-100-150-4 қазанының ошақтық құрылысының 

көміртозаң дайындау түрі жəне жабдықтардың сипаттамасы мен құрылымы зерттелді. Екібастұздық 

ЖЭО-ның көмір жағуының қуаттылығына сай сипаттамаларының жылу тасымалдауына есеп берілді. 

Зиянды заттардың пайда болу себептеріне жəне алдын алу əдістеріне талдау жүргізілді. ЖЭО-ғы 

механикалық кемжану мен азот тотықтарының пайда болу себептері анықталды. Зерттеу барысында 

азот тотықтарының пайда болмауын қамтамасыз ету үшін отынды “үш сатылы” етіп жағу 

қарастырылды [1]. 

 

                     
 

Сурет 1. Үш сатылы жағу.  Сурет 2. Алаудағы NO-ның салыстырмалы шығуына 

тозаң қыздыру ыстықтығының əсері. 
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Көп компонентті газ қоспаларында аралас режимдердің алуан түрі бар [1]. Олардағы масса 

алмасудың қарқындылығы молекулалық, конвективті жəне көбіне аталған режимдердің бірлескен 

əсерімен анықтайды. Сонымен қатар, молекулалық диффузия қоспаның механикалық тепе-теңдігінің 

орнықсыздығына, содан кейін табиғи конвекцияның пайда болуына əкелуі мүмкін екендігі іс жүзінде 

ескерілмейді, бұл жалпы массатасымалын едəуір күшейтеді. Көп компонентті газ қоспаларында 

"диффузия – конвекция" режимдерін өзгерту механизмін анықтауға байланысты мəселелерді шешу, 

конвективті режимнің пайда болуын анықтайтын параметрлер конвективті массаалмасу міндеттері 

үшін маңызды болып табылады [2, 3]. 

Сондықтан жұмыстың мақсаты көп компонентті газ қоспаларында диффузия кезінде кеңістіктік-

уақытша конвективті түзілімдердің пайда болуын сипаттау болып табылады. 

Изоконцентрациялық үлестірімдерді талдау негізінде əртүрлі қысымдарда құрылымдардың пайда 

болуы мен өмір сүруінің сипаттамалық кезеңдері алынды. 

Жалпы масса алмасудың күрделі динамикасының болуы 1-суретте келтірілген нəтижелермен 

расталады. 

 

 
 

Сурет 1. Əртүрлі қысымда 0,39 He (1)+ 0,61 Ar (2)–N2 (3) жүйесі үшін X2 = 0,5 

 қимасындағы жылдамдығының профилі U2, t = 19,3 с: a) р = 0.5 МПа; б) р = 1.0Мпа; 

 

в) р = 1.5 МПа; г) р = 2.0 МПа 

 

Диффузия кезінде жүйе тұрақты жəне жылдамдық профилі монотонды болады. Қысымның одан 

əрі жоғарылауынан, айтарлықтай бейсызық болады. Бұл конвективті орнықсыздықтан туындаған 

жоғары жəне төмен ағындардың болуын көрсетеді. 

Осылайша, сандық есептеулердің нəтижелері пайдаланылған модель мен есептеу əдісі "диффузия 

– концентрациялы конвекция" режимдерінің өзгеру параметрлерін анықтауға, сенімді мəліметтер 

алуға мүмкіндік беретінін көрсетеді. 
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Ішкі диаметрі 17 мм жылытылатын құбырдың ұзындығы бойынша температураның таралуын 

зерттеу нəтижелері температураның ең үлкен өзгеруі құбырдың бастапқы бөлігінде болатындығын 

көрсетті, ол бірнеше ондаған калибрлерге дейін созылады. Іс жүзінде бұл қашықтық 15-20 калибрден 

тұрады, ал құбырдың басынан үлкен қашықтықта температураның сызықтық таралуы байқалады [1]. 

1-суретте диффузордың артына орнатылған құбырдың ұзындығы бойынша температураны 

бөлудің типтік графигінің бірі көрсетілген. Дəл осы суретте конустық диффузорлармен 

тəжірибелерде алынған құбырдың ұзындығы бойымен қысымның таралуы көрсетілген. 

 

 
 

𝑇 − 𝑇𝑚𝑖𝑛/(𝑇𝑚𝑎𝑥
20 − 𝑇𝑚𝑖𝑛) 𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛/(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) 

 
Сурет 1. Біртекті сұйықтық ағысында кірістегі α=30° кеңейту бұрышы мен диффузоры бар құбырдың  

ұзындығы бойынша қысым мен температураның таралуы. 

 

Егер диффузордың қысымның таралуына əсері 6-8 калибрлі қашықтыққа дейін таралса, онда 

оның температураның таралуына əсері 15 калибрге дейін жалғасады, яғни гидродинамикалық 

тұрақтандырудың бастапқы бөлігінің ұзындығы термиялық тұрақтандырудың бастапқы бөлігінің 

ұзындығынан 1.5-2.0 есе аз болады. 
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Ауданды жылумен жабдықтауды жобалаудағы негізгі міндет құрылатын жылу желілеріндегі 

жылу ағындарының шамасы мен сипатын анықтау болып табылады. Жылу ыстық су немесе су буы 

ретінде қолданылатын салқындатқыштардың көмегімен беріледі. 

Бұл жұмыста Алматы қаласындағы Оңтүстік – Шығыс аудандық қазандығына қарасты Самал – 1 

ықшам ауданына кететін жылу есептемелері жүргізілді. Қазандықта жылу жүктемелерінің мөлшері 

мен сипаттамасына сəйкес 4 су жылытатын жəне 2 бу қазандығы орнатылған.Соның ішінде су 

жылытатын КВГМ – 35 – 150 маркалы қазандық қондарғысы қарастырылды (1-сурет). Газдағы 

қазандықтың ПƏК 91,2, мазуттағы-87,7. 

 

 
 

Сурет 1. -КВГМ – 35 – 150 қазандық қондырғысының сұлбасы [1] 

 

Қазандық РГМГ – 30 типті бір газ-мазутты жанарғымен жабдықталған. Жанарғыштың 

сипаттамасы [1]: 

Номиналды жылу өнімділігі-30 Гкал/сағ; газ бойынша қыздырғыштың өнімділігі-3925 м3/сағ; 

мазут бойынша форсунканың өнімділігі-3540 кг/сағ; номиналды жүктеме кезінде жануға арналған ауа 

шығыны-6417 м3 / сағ; 

Сонымен, Алматы қаласындағы Самал – 1 ықшам ауданы үшін автономды қазандық 

құрылысының тиімділігі қарастырыла отырып, "Экономикалық" бөлімінде ауданның жылу 

жүктемелерін, автономды қазандықтан жылу энергиясының өзіндік құнын жəне жоба тиімділігінің 

көрсеткіштерін есептеу орындалды. Алматы қаласының 1 Гкал үшін тарифтік бағаны салыстыра 

отырып, автономды қазандықтың бағасы тұтыну үшін əлдеқайда үнемді деген қорытынды жасалды. 
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Соплодан ағып шығатын тікбұрышты шығыс кескіні бар үшөлшемді турбулентті ағыншалар 

өткен ғасырдың 60 жылдарынан бастап зерттеле басталды. Осы тақырыпқа арналған жұмыстар 

бұрынғы кездерде өте аз болған. 

Жоғарыда айтылған теориялық жəне тəжірибелік жұмыстар анализіне қарап, осыған арналған 

жұмыстар көп емес екенін көрген болсақ ,онда үшөлшемді ағыншадағы жылутасымалдану мен оның 

аэродинамикасы туралы көптеген сұрақтар əлі толық зерттелмеген деп айта аламыз 

Осындай туындаған сұрақтар біздің зерттеуімізге негіз болды. 

Алғашқы рет Бруклин политехникалық институтының Аэродинамикалық зертханасында 

үшөлшемді ағыншаның заңдылықтарын зерттеуге байланысты бірнеше тəжірибелер жүргізілген 

болатын. Үшөлшемді сығылмайтын ағыншаның ағып шығуының жалпы мінездемесін көрсеткен. 

Зерттеулер бойынша, өстік жылдамдықтың өшу заңы бойынша, үшөлшемді турбулентті 

ағыншаның 3 облысы бар екендігі анықталды. Олар: Бастапқы бөлімше, өтпелі бөлімше, 

өссиметриялық негізгі бөлімше [1]. 

Біздің тəжірибелік мəліметтер бойынша келесідей нəтижелер жасалды: 

1)Тікбұрышты сопладан таралатын ағынша ағынша өсі бойындағы өстік жылдамдықтың 

өзгерісінің жалпы өссиметриялық ағыншаға жуық болуына қарамастан, ағыс жалпы түрде 50 

калибрден ғана бастап өссиметриялық бола бастайды. 

2)Ағыстың күрделі кеңістіктің қайта құрылуына қарамастан, кейбір қашықтықтан бастап өзінің y 

координаты бойынша жылдамдықтың өлшемсіз профилі z координаты бойынша жылдамдықтың 

профиліне ұқсас бола бастайды, сонымен бірге оны универсал деп есептеуге де болады. 

Сонымен қоса тағы бір айтатын мəселе, көлеңкелі құрылғының көмегімен визуалды зерттеу 

көрсеткендей, үшөлшемді турбулентті ағындарды зерттеу кезінде алынған көптеген нəтижелер 

негізінен ірі көлемді құйындардың пайда болуымен жəне олардың одан əрі дамуымен байланысты, 

олардың динамикасы соплоның арақатынасының параметріне тəуелді [2]. 

Акустикалық əсер ету кезінде λ=3 үшін құйындардың динамикасын былай көзге елестетуге 

болады. Бастапқы кезеңде құйынды ауытқу соплоның жиегінің бойымен орналасады, бір 

жазықтықтың ағынымен қоршалады, одан əрі ағыннан төмен таралады, соплоның ұзын бөлігі 

жағынан ауытқу қысқа бөлігі жағынан ауытқуға қарағанда үнемі артта қалады [3]. 
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Интенсивность тепломассообмена в многокомпонентных системах, как правило, определяется 

молекулярным, конвективным, а иногда и комбинированным действием этих видов переноса. При 

этом практически не учитывается тот факт, что даже в предельном, изотермическом случае процесс 

молекулярной диффузии в жидкостях может потерять устойчивость с последующим проявлением 

естественной конвекции, что значительно интенсифицирует общий массоперенос. Специфичность 

комбинированного массопереноса связана с тем, что на начальном этапе смешения в системе 

реализуется условие убывания плотности смеси с высотой. В работе на основе анализа 

экспериментальных данных представлена расчетная модель смены кинетических режимов «диффузия 

– конвекция» в изотермических многокомпонентных смесях. 

Опыты различных исследователей по изучению изотермической диффузии в водном растворе 

соли и сахара, парагазовой смеси аргона, паров воды и бутанола, смеси инертных газов гелия и 

аргона с азотом показали, что не смотря на различное состояние смешивающихся фаз в этих системах 

возможно возникновение концентрационной гравитационной конвекции. Теневые снимки в этих 

системах зафиксировали конвективные потоки, не характерные для диффузии. Причиной 

возникновение концентрационной конвекции является различие в коэффициентах диффузии 

компонентов. Возникновение изотермической конвекции связано с проблемами устойчивости 

механического равновесия. Распространяя формализм теории устойчивости на изотермический 

случай для тройных смесей, можно определить границы изменения диффузионного и конвективного 

режимов, а также получить изоконцентрационные распредеоения в вертикальных каналах заданной 

формы. Сравнение с экспериментами показало удовлетворительное согласие предлагаемой модели по 

определнию границы смены режимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

149 
 

УДК 621.43.016 

 

КҮН КОЛЛЕКТОРЫНЫҢ ВАКУУМДЫҚ ТҮТІГІН  

МУЛЬТИФИЗИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ 

 

Мухтаржанов Д.Б. 
Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Туманов И.Е. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail: sypress_dimash@icloud.com 

 

Күн коллекторлар қазіргі таңда кең қолданылады. Бір жағынан экологияға зиянсыз болса, екінші 

жағынан шығынды үнемдеуге болады. Күн коллекторының негізгі жумысын атқаратын вакуумды 

түтік болып табылады. Вакуумды түтік күн əсерінен қызуы арқылы жылу жүйесін қыздырады. 

Вакуумды түтіктің бірнеше түрі бар: 

1. Бір қабатты вакуумды түтік 

2. Екі қабатты вакуумды түтік 

3. Қауырсын тəрізді вакуумды түтік 

4. U-тəріздес вакуумды түтік 

Жоғарыда аталғандардың ішіндегі ең көп тарағаны «Бір қабатты вакуумды түтік» болып 

табылады. 

Біздің мақсатымыз осы вакуумды түтікті COMSOL Multiphysics бағдарламасымен модельдеу. 

Модельдеу арқылы біз құрылғыдағы жылутасымалдылығын, изотермиялық қасиеттерін 

байқауымызға болады. 

 

 
 

Сурет 1. Вакуумды түтіктің жылутасымалдылығының схемасы 
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Зерттеу жұмысының мақсаты- Шымкент қаласы Қазығұрт мөлтек аудынындағы жекеленген 

тұрғын үйді жылумен қамтамасыз ететін жүйені құру.Зерттеу нысаны ретінде бір қабатты тұрғын үй 

қарастырылады (1 – сурет). 

 

 
 

Сурет 1. – Бір қабатты тұрғын үйдің сызбасы 

 

Жүйені құру үшін елді мекеннің орташа температурасы мен ішкі ауаның есептік температурасы 

сарапталынады.Сол арқылы ғимараттың сыртқы қоршаулары қарастырылады.Қоршаудың жылу 

ыстау сапасы жылу беру кедергісінің шамасы арқылы сипатталады: 

 

𝑅𝑂 = 𝑅𝐵+𝑅К + 𝑅𝐻 

 

Сыртқы қоршау конструкцияларының жылуын есептеу барысында қоршаудың негізгі жылу 

техникалық сипаттамалары анықталады, олар: жылу ыстау қабатының қалыңдығы, жылу беру 

кедергісі, жылу берудің коэффициенттері болып табылады.Жылыту құралдары ретінде радиаторалар 

арқылы жылу есебі жүргізіледі. 
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Біз күнді өшіріп не қоса алмаймыз, желде біздің қалауымыз бойынша соқпауы мүмкін, 

сондықтан жаңартылатын энергия көздерін пайдалану арқылы энергияны үнемдеу түрлі қиын-

дықтармен байланысты. Бұл бір мезгілде тұрақсыздық пен қолжетімділік туралы.Күндіз бөлінетін 

энергияны түнде пайдалану жəне оны ұзақ мерзімге сақтау,энергия мөлшерінің шексіздігі,шығынның 

өте аз мөлшерде болуы жəне табиғи ресурстарды пайдаланбау-бұл жел қондырғылы жəне күн 

коллекторлы энергиямен жабдықтау жүйелерін қолдану концепциясының негізі. 

Осы екі үзіліссіз көзді біріктіріп, максималды қуат нүктесін бақылау алгоритмдерін қосу арқылы 

жүйенің қуат беру тиімділігі мен сенімділігін едəуір арттыруға болады. Егер бір қуат көзі қолжетімді 

болмаса немесе жүктеме талаптарын қанағаттандырмаса, екінші энергия көзі айырмашылықты өтей 

алады. Аккумулятор артық энергияны сақтайды жəне өндірілген энергия жүктеме үшін жеткіліксіз 

болғанда оны қоректендіреді. 

Осы жұмыстың мақсаты-тəжірибеде жел қондырғысы жəне күн коллекторын гибридті 

пайдалануда батареяларды гальваникалық батареямен қолданып энергия өндіру болып есептеледі. 

Нəтижесі бойынша есептеулер жүргізіп, жеке-жеке қызмет атқарған батареяға қарағанда гибридті 

жүйе тиімді жұмыс атқарғаны байқалды(сурет 3). 

Гибридті жүйедегі батареялар шинаның тиісті номиналды кернеуін алу үшін бір ретпен 

біріктіріледі. Сондықтан блогтағы батареялар бірдей түрі үшін, тізбектеліп орналасқандықтан 

келесідей есептеледі: 𝑁к.бат =
𝑉к

𝑉бат
 

Гибридті жүйеде əртүрлі батарея болғандықтан,аккумулятордың батарея күйі t уақыт мезетінде 

заряд тогын (оң) немесе разряд тогын (теріс) алдыңғы уақыттағы батарея күйіне қосу негізінде 

есептеледі. Батареяның тогын қосқанда, өздігінен разрядты жоғалту жəне батарея зарядын жоғалтуын 

ескеру қажет [1]: 

𝑠бат.кез(𝑡 + 1) = [∑ 𝑆𝑖(𝑡) ⋅ 𝜎𝑖 +  𝐼бат

𝑖

𝑖=0

(𝑡) ⋅ 𝛥𝑡 ⋅ ɳ𝑖] 𝑁 
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Əр түрлі гетерогенді жүйелердің соңғы жылдары жану саласындағы зерттеулер олардың 

реактивтілігін арттыруға ықпал ететін жанғыш қоспаларға əсер ету формулаларын да, əдістерін де 

дамытуда жаңа тəсілдерді табуға мүмкіндік берді. Нанокомпозитті немесе наноқұрылымды 

реагенттерді алуға көп көңіл бөлінеді [1]. Жану процесін жəне алынған синтез өнімдерін реттеу үшін 

сыртқы жəне ішкі электромагниттік өрістерді пайдалану. 

Бұл жұмыста əртүрлі энергетикалық құрамдардағы (қатты, сұйық, гибридті) жанғыш компонент 

болып табылатын алюминийдің құрылымы мен күйіне механикалық өңдеудің əсері туралы 

нəтижелер келтірілген. Алюминийді диірменде металл бөлшектерінің дисперсиясын жəне олардың 

беткі қабатын өзгертуді қамтамасыз ететін əртүрлі органикалық қоспалармен өңдегеннен кейін (SiO2 

+ Al) жүйесінің жану заңдылықтары қарастырылады. Графитпен алюминийді механикалық өңдеуден 

кейін алынған ұнтақты кварцпен шихталық үлгіге енгізу тұтанудың индукциялық кезеңінің 

айтарлықтай төмендеуіне, жану процесінің барлық кезеңдеріндегі жылдамдық пен температураның 

активтендірілмегенмен салыстырғанда жоғарылауына ықпал етеді (Сурет 1 а). Белсендірілген 

алюминийдегі 20% графитпен жанудың максималды температурасы – 1532° С. 

 

 
а                                            ə 

Сурет 1. – Алюминиймен бастапқы күйінде (1) жəне механикалық өңдеуден кейін жүйенің (SiO2 + Al) жану 

термограммалары: а – 20% графитпен (2), поливинил спирті (3) жəне стеарин қышқылымен (4); ə – 20% органикалық 

қоспамен жəне 20% SiO2 бар 

 

Синтез өнімдерінің фазалық құрамын талдау көрсеткендей, алюминийдің механикалық өңдеуден 

кейін бастапқы реактивтердің толық конверсиясы жүреді. Сонымен қатар, алюминийді белсендіру 

жану кезінде алюминий нитридінің түзілуіне ықпал етеді. 
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Көптеген тəжірибелік зерттеулердің нəтижелері ығысатын турбулентті ағыстардың құйындық 

құрылымын көрнекті бейнелейді [1, 2]. Құйындардың өзараəрекеті туралы есеп гидродинамиканың 

басты мəселелерінің бірі болып саналады: бұл салада алынған нəтижелер бір жағынан тура, мысалы 

геофизикалық құбылыстарды түсіндіруде, қолданыс тапса, екінші жағынан турбуленттіліктің 

энергетикалық спектрінің қалыптасу заңдылықтарын анықтаумен байланысты жалпыфизикалық 

маңызы бар [3]. Турбуленттіліктің құрылымын зерттеуге, оны əртүрлі тəжірибелік қолданыстарда 

ескеруге арналған басылымдар саны көп екені айқын [2-4]. 

Белгілі зерттеулерден ерекше, ұсынылып отырған жұмыста құйындардың өзара əрекетіне 

олардың айналу бағыттарының əсері ескеріліп, құрамында қосымша мүшелер бар екіөлшемді 

қозғалыс теңдеулерімен өрнектелетін квазиекіөлшемді турбуленттілікті теориялық əдістермен 

зерттеудің нəтижелері сарапталады. Тұтқыр сұйықтықтың ығысатын турбулентті ағысындағы 

құйындық құрылымдардың динамикалық өзараəрекетінің заңдылықтары тұжырымдалған. Есептеуді 

ықшамдау үшін қос құйындар, олардың центрлері салыстырмалы түрде қозғалмайтын, санақ 

жүйесінде орналастырылған. Осыған байланысты бір құйынды екінші құйынның өрісіне апарған 

кезде мүмкін болатын кинематикалық эффект ескерілмейді. Айтылған шарттарға байланысты 

құйындық кластерлер үшін алма-кезек ауысудың х̅1, х̅2 өлшемсіз масштабтарын есептеуге арналған 

төмендегі теңдеулер алынды: 
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Реал мүмкін болатын жағдайлар ретінде құйындардың бір бағыттағы (х̅1) жəне қарсы бағыттағы 

(х̅2) айналуларын ескере отырып, олардың симметриялы жəне симметриялы емес өзараəрекеттері 

қарастырылды. Кезек алмасудың минимал масштабтарының сандық мəндеріне құйындық 

кластерлердің ішкі құрылымының əсері анықталған. Алынған нəтижелер белгілі тəжірибелік жəне 

теориялық деректермен салыстырылып, олардың қанағаттанарлық сəйкестігі анықталды. Осыған 

байланысты зерттеу нəтижелері ортаның турбуленттілік құрылымдары ескерілетін барлық 

техникалық жəне технологиялық қолданыстарда жүзеге асырылып, белгілі жартылайэмпирикалық 

теорияларды кеңейтіп, жетілдіруге қолданылуы мүмкін. 
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Көпкoмпoнeнттi қocпaлapдaғы диффузия құбылыcы aлдaғы уaқыттa əлi дe тepeң зepттeулepдi 

тaлaп eтeдi. Oғaн мыcaл peтiндe, coңғы уaқыттapдaн бepi тepeң зepттeлiнiп кeлe жaтқaн изoтepмдiк 

үшкoмпoнeнттi гaз қocпaлapының диффузияcы кeзiндe пaйдa бoлaтын диффузиялық 

opнықcыздықтың бaйқaлуын aйтуғa бoлaды. Конвективті ағынның туындауына түрлі факторлар əсер 

етеді, солардың бірі – диффузиялық каналдың геометриялық сипаттамалары мен оның көлбеу 

бұрышы. Гидpoдинaмикaлық aғынның диффузиялық aғынғa қocылуы əpтүpлi бapoэффeкт, 

кepiдиффузия, диффузиялық бөгeт cияқты эффeктiлepгe əкeлeдi [1]. 

Тəжірибелік зерттеу арнайы дайындалған диффузиялық канал орналасқан екіколбалы аппарат 

көмегімен жүргізілді. Диффузиялық аппараттың жоғарғы колбасы 0.566Ar+0.434He бинарлы газ 

қоспасымен, ал төменгі колбасы N2 газымен толтырылды. Өлшеу жұмысы Т = 293 К температурада, Р 

= 0,506 МПа қысымда, t = 300 c уақыт сайын жүргізілді. Тəжірибе барысында диффузиялық каналдың 

көлбеу бұрышы 0˚ пен 85˚ аралығында өзгертіліп отырылды. 

Тəжірибе нəтижелері 1-суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 1.  0.566Ar+0.434He-N2 жүйесі үшін аргон концентрациясының көлбеу бұрышына тəуелділік графигі 

 

1-суретте 0.566Ar+0.434He-N2 газ жүйесіндегі компоненттердің диффузиялық орнықсыздығы 

процесіне диффузиялық каналдың көлбеу бұрышының əсері зерттелді. Көлбеу бұрышының мəнінің 

артуына байланысты конвективтік ағын диффузиялық ағынға айналатындығын графиктен көруге 

болады. Сонымен, көлбеу каналда үшкомпонентті жүйені тəжірибелік зерттеу нəтижелері күрделі 

конвективті режим туындайтындығын көрсетті. 
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Криогенные технологии предоставляют исключительно широкие возможности для техно-

логического прорыва в самых различных сферах современного производства. Это связано, в первую 

очередь, с резким изменением механических и теплофизических свойств веществ в ходе понижения 

их температуры до криогенных значений [1]. 

Низкотемпературные технологии в последние десятилетия во все большей степени применяются 

во всех развитых странах. Это связано, прежде всего, с тем, что при низких температурах резко 

меняются физико-механические свойства веществ, что позволяет использовать при их обработке и 

переработке ранее неприменимые методы. Исключительно широк технологический спектр, в котором 

нашли место эти новые технологические методы и приемы – от космических технологий до 

переработки сельскохозяйственной продукции [2]. 

Получение низких температур непосредственно связано с криогенными жидкостями, применение 

которых имеет широкий спектр задач и условий. В нашей работе рассматривается практическая 

ценность цикла Стирлинга, реализация которого стала возможной только с разработкой эффективных 

компактных теплообменников реверсивного типа, а именно – регенератор. Реверсивные 

теплообменники обычно работают непрерывно, и их типичная схема движения потоков заключается 

в том, что теплый поток движется противотоком к холодному потоку рабочего газа, в течение 

длительного периода времени [3]. 

При использовании регенератора в машине цикла Стирлинга можно достичь низких температур 

при умеренном соотношении давлений. Регенераторы обеспечивают одновременное охлаждение и 

очистку газов в низкотемпературных процессах. 

В качестве опытного образца в наших исследованиях использовался регенератор с установки 

ЗИФ 1002, предназначенной для получения жидкого азота непосредственно из атмосферного воздуха. 

В процессе эксплуатации компрессорной установки проявляется негативная технологическая 

особенность, а именно утечки небольшого количества паров или жидкости смазочного масла в 

уплотнительный материал регенератора через поршень во время работы компрессора. Это масло 

образует тонкую пленку на поверхностях теплопередачи уплотнительного материала регенератора, 

что, в свою очередь, снижает коэффициент теплопередачи и эффективность регенератора. Поскольку 

это совокупный эффект, эффективность регенератора постепенно снижается, что приводит к 

снижению производительности ожижителя. Это требует периодической очистки регенератора, но 

каждый раз какое-то количество масла удалить невозможно. В результате после нескольких таких 

операций регенератор больше не подходит для ожижителя. Таким образом, после нескольких часов 

работы установки (ожижителя) замена регенератора является обязательной. В этой связи разработка 

и расчет регенератора с дальнейшим подбором материалов на месте использования, становится 

необходимостью для возможной замены криогенератора зарубежного производства. 
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Исследование адсорбции в поле ионизирующего излучения открывает новые перспективы для 

установления природы электронных факторов, свободных и локализованных носителей 

электрических зарядов в элементарных актах поверхностных процессов. Ионизирующее излучение 

выявляет способность адсорбированных молекул служить ловушками электронов и дырок и 

конкурировать с другими ловушками — структурными дефектами и примесями, находящимися на 

поверхности твердых тел. 

При взаимодействии с излучением на поверхности твердых тел в зависимости от энергии, массы, 

заряда частиц, образуются множества видов дефектов (смещение атомов, ионизация, возбуждение и 

т.п.), часть которых могут выступать в качестве центров адсорбции как при  ,так и при УФ – 

облучении на поверхности твердых тел возможно образование электронно-донорных (ЭД) и 

электронно-акцепторных (ЭА) центров. При этом - адсорбция почти всегда сопровождается 

образованием комплекса с переносом заряда, а фотосорбция с неполным переносом заряда. В 

последнем случае реализуется так называемая донорно-акцепторная связь, примером которой 

является координационная связь. Оба вида облучения вызывает дегидратацию и дегдроксилирование 

поверхности, радиолиз органических примесей в твердом теле и их диффузию к поверхности [1]. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость адсорбции О2 на SiO2. От дозы γ-облучения 

 

1-Тпр=473 К, 2-673 К, 3-873 К, 4-1073 К (Ро=9.3 Па). 

Уравнение для накопления радиационных дефектов имеет вид: 

 

dn/dt= G P-k1 P n –k2P n2- kn(fn)                                                    (1) 

 

где: n- концентрация радиационных дефектов (в нашем случае парамагнитные центры адсорбции);Р- 

мощность излучения ( Pt-доза облучения);k1 –константа скорости уничтожения дефектов 

(парамагнитных центров) излучение;k2 – константа скорости рекомбинации дефектов;kn(fn) – члены 

уравнения, которые учитывают другие возможные механизмы гибели радиационных дефектов ( 

например, за счет взаимодействия дефектов с растворенным в металлах кислородом, и с другими 

примесями). 
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Өндірістік процестерге роботтандырылған дүйелер мен автоматты роботтарды енгізудің негізгі 

мақсаты — адам еңбегін пайдалану тиімсіз, қауіпті болатын салаларда оны оңтайландыру немесе 

алмастыру. Кейбір бағыттарда адам факторын толықтай алмастырып, кəсіпорындар өндірістегі ақау 

үлесін төмендетеді, күрделі операциялардың жылдамдығын арттырады жəне дəлдігін жоғарылатады. 

Қазіргі таңда көптеген өндіріс салаларында роботтандырылған жүйелер пайдаланылады, біздің 

алдымызға қойылған міндет соларды жаңарту [1]. 

 

 
 

Сурет 1. Манипуляция объектілерінің координаталарымен айналмалы кинематикалық  

жұбы бар алты қозғалмалы манипулятордың сызбасы 

 

Өндірістік роботтандырылған жүйелерді жаңарту үшін олардың кинематикалық сызбаларына 

жаңартылған өзгерістер енгіземіз, яғни оңтайландыру жұмыстарын жүргіземіз. Манипулятордың 

кинематикалық тізбегінің құрылымы бағыты берілген кеңістікте объектінің талап етілген орын 

ауыстыруын қамтамасыз етуі керек. Ол үшін манипулятор қармауы кемінде алты координата 

бойынша қозғалыс жасай алуы керек: үш сызықты жəне үш бұрышты. Қармау центрімен сəйкес 

келетін М нүктенің орны үш координаталар жүйесінің біреуімен анықталады: 

 𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀 координаталармен тікбұрышты; 

 𝑟𝑠𝑀,𝜑,𝑀, 𝑧𝑀 координаталармен цилиндрлік; 

 𝑟𝑀,𝜑𝑀,𝜃𝑀 координаталармен сфералық. 

Осылайша алты координата бойынша қозғалыс жасай алатын жаңартылған роботтандырылған 

жүйе арқылы өндірістік процестердің жетілдірілген сипаттамаларына қол жеткізе аламыз. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Силовой расчет, уравновешивание, проектирование механизмов и механика манипуляторов: Учебное пособие для 

студентов смешанной формы обучения / И.Н.Чернышева, А.К.Мусатов,Н.А.Глухов и др.; Под ред. А.К.Мусатова. – М.: Изд-

во МГТУ, 1990. – 80с., ил.  



«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

158 
 

УДК 621.43.016 

 

СТАЦИОНАРЛЫ ЕМЕС РЕЖИМДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ГАЗДАРДЫ  

МЕМБРАНАЛЫҚ БӨЛУДІҢ ӨТКІЗГІШТІК ӘДІСІ 

 

Сади Е.Б. 
Ғылыми жетекші: ф-м.ғ.к, аға оқытушы А К. Данлыбаева 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail: Sadi.1999@inbox.ru 

 

Əзірге біз стационарлы жағдайда газдардың бөлімін полимерлі мембрана түрінде қарастырдық. 

Сонымен қатар, стационарлы күйден айтарлықтай жоғарғы фактордағы бөлімнен нақты газ 

қоспасының бөлек компоненттер күтуге болады. Сондай-ақ, кейбір арнайы түрлері оларға газдың 

мембранаға қосылған кездегі өзгерістері қолайлы қосылыстар өтімділікпен қатар таңдаулы 

газбөлімшелері орын алады. 

Мембраналық технология өткізгіштік əдісімен зерттеледі, егер оған қатысты диффузиялық газ 

арқылы қатты денеге негізделсе. Үлгі ретінде жұқа мембранадан жасалған зерттелетін зат жəне 

өлшейтін негізгі параметр, газдың мөлшеріне, шашыраңқы мембрана арқылы жəне олардың 

параметрлерінің өзгеруі кезінде алынады 1. Бұл əдіс бір экспериментте диффузиялық 

коэффициенттерді анықтауға жəне өткізгіштігі мен ерігіштігіне мүмкіндік береді. Эксперимент өткізу 

үшін диффузиялық жасуша, мембранамен бөлінген заттың екі камерасы: резервуар жəне қабылдағыш 

қолданылады (1 сурет). 

 

 
 

Сурет 1. -Газөткізгіштік əдістің аппаратурасы. 1. Газ анықтайтын баллондар. 2. Газ-тасушы баллон. 3. Басқарушы вентиль. 

4. Вентиль. 5. Диффузиялық уяшық. 6. Полимерлі мембрана. 7. Газ детекторы. 8. Газөткізгіштік кинетиканы анықтайтын 

компьютерлік система. 9. Газ храматографы 

 

Белгілі сұлбаға байланысты, бастапқы уақытта резервуар газды жіберіп жəне оның 

қабылдағышқа өту процессін анықтайды. Алғашқы кезеңде мембрана арқылы орын ауыстыру 

стационарлы емес процессінде өтеді, жəне белгілі уақыт мезеті өткенде стационарлы күйге көшеді. 
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Күн энергиясын белсенді немесе пассивті пайдалануға болады. Күн энергиясын пассивті 

пайдалану кезінде күн сəулесі тікелей қолданылады (мысалы, терезелер немесе қысқы бақтар 

арқылы) яғни,қосалқы техникалық құралдарды қолданбай-ақ. Күн қондырғысының негізгі 

құрылымдық элементі коллектор болып табылады [1]. Коллектор-бұл дəстүрлі жылу көздерінен 

айтарлықтай ерекшеленетін жылу генераторлары. Ең үлкен айырмашылық-жылу алу үшін 

пайдаланылатын энергия көзі дəстүрлі отын емес, күн сəулесі болып табылады. 

Күн коллекторының қажетті қайтарымды беруі жəне тиімді болуы үшін күн қалай жұмыс 

істейтінін (жалпы жұмыс принципі) жəне оларды қалай жасайтындығын ғана емес, сонымен қатар 

осы құрылғылардың түрлерінің бар екендігін білу қажет. Шын мəнінде, ауа түріндегі күн 

коллекторлары үшін жылу қабылдағышы металл болмауы керек. Күн коллекторларының көптеген 

түрлерінде ауа күнмен жылытылатын кез-келген материалдың бетімен жанасатындықтан, жылу 

сұйық күн коллекторлары сияқты жылу қабылдағыштың бетінің бір бөлігінен екіншісіне берілмеуі 

керек. Күн қыздыратын кез-келген дерлік беті жылуды ауаға жібереді. Мұндай жылу алмасу 

механизмі сіңіргіштерді таңдаудың көптеген нұсқаларын ашады [2]. 

Р.Блисс пен М. Донован жылу қабылдағыштарды жасау үшін төрт қабатты қара мақта экранын 

қолданды, ал доктор Дж. Леф Колорадодағы үйінде бұралған шыны пластиналарды қолданды; шыны 

пластиналар (0, 45 м) бір-біріне үштен екісін жабады. Əр пластина екі бөліктен тұрады: қара жəне 

мөлдір. Қара жабын кəдімгі терезе əйнегіне қара шыны шлакты жағу жəне оны тазарту пешінде ұстау 

арқылы алынады. Пластиналар жоғарыдан екі қабат əйнекпен жабылған. 1,2 м төрт бөлім 

көлденеңінен 60° көлбеу қатарға орналастырылған. Бастапқыда жиектерді бекітудің дұрыс емес 

əдісіне байланысты кеңейту жəне қысу кезінде əйнек жарылып кетті. Бекіту əдісі өзгертіліп, əйнек 

сынған жоқ,егер əйнектің шеттері қорғалмаса, пластина жарылып, сайып келгенде жарылып кетеді 

[3]. 

Менің ойымша, күн энергиясының болашағы бар, бірақ қайталанатын жылу көзі ретінде ғана. 

Жобада коллекторға əсер ететін көптеген факторлар жəне олардың коллектордың жылу өнімділігіне 

əсер ету дəрежесі зерттеледі. Энергия тапшы аудандарда күн энергиясын игеру үшін бүгінгі күні ең 

алдымен тұтынушылардың психологиялық кедергісін еңсеру қажет. 
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Процессы образования и свойства тонких пленок криовакуумных конденсатов являются 

предметом разносторонних исследований на протяжении всего более чем 100-летнего периода 

интенсивного развития физики низких температур и криогенных технологий, разрабатываемых на 

основе полученных фундаментальных знаний [1]. 

Процессы тепломассопереноса: конденсация, сублимация и реконденсация газов при низких и 

сверхнизких температурах, являются составной частью, как в криогенно-вакуумном оборудовании, 

так и постоянно реализуются в естественных условиях космоса. Так значительная часть вещества 

на криогенных поверхностях, поверхностях космических объектов находится в конденсированном 

состоянии. Под воздействием внешних факторов в них осуществляются фазовые превращения. При 

этом одна из компонент может испариться, что приведет к реконденсации оставшейся компоненты. 

В результате образуется новая фаза, свойства которой будут зависеть от кластерного состава 

переконденсированного газа и от температуры поверхности. Аналогичный процесс может быть 

также реализован в криогенном оборудовании [2]. 

В наших исследованиях представлены результаты исследований процессов криоосаждения 

двухкомпонентной смеси матричного газа (азот, аргон) с исследуемым веществом (фреон CCl4) в 

различных концентрационных соотношениях. Экспериментально выполнена задача определения 

взаимосвязи между условиями криоосаждения (температура подложки, давление газовой фазы и ее 

концентрация) и свойствами образующейся криоконденсированной пленки (коэффициент 

преломления, плотность, отражательная способность в ИК-диапазоне. 

Получены результаты с использованием нескольких экспериментальных методов: 

1) Метод двухлучевой лазерной интерферометрии для определения скорости роста, толщины 

криоконденсированной пленки и ее коэффициента преломления; 

2) ИК-спектрометрический метод определения состояния образцов криовакуумных конденсатов 

на основе анализа амплитуд поглощения и положения полос, соответствующих характеристическим 

колебаниям исследуемых молекул в несвязанном состоянии; 

3) Термодесорбционный метод для альтернативного определения температуры структурно-

фазовых превращений. 

Таким образом основной целью проведенных исследований являлось, изучение процессов 

формирования и эволюции свойств тонких пленок реконденсатов молекул фреона CCl4, 

образующихся в результате структурно-фазовых превращений и релаксационных процессов в 

твердых растворах исследуемых веществ при низких и сверхнизких температурах. 

Объектами исследований являлись реконденсаты Фреона CCl4 полученные методом газофазной 

конденсации с матричным газом в различных концентрационных соотношениях с азотом и аргоном. 
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Қазіргі таңда екі фазалы ағындарды қолданатын өнеркəсіптік нысандар бу қазандықтары, 

химиялық жəне тамақ өндірісінің буландырғыштары, газ жəне мұнай құбырлары, буландырғыштар 

жəне тоңазытқыш конденсаторлары саны көп. Біздің күнделікті өмірімізге өте қажетті нəрселердің 

барлығы екі фазалы ағындарға, сонымен жұмыс істейтін өнеркəсіп орындарына тікелей тəуелді. 

Екі фазалы ағындар қоспаларға жатады. Қоспаның құрамы бойынша бөлінеді: 

а) бір компонентті-бу-сұйықтық ағындары; 

б) көп компонентті-газ- сұйықтығы ағындары; 

Екі фазалы ағындар – бұл газ-сұйық, бу – сұйық жəне сұйық -сұйық жүйелер үшін бос бет деп 

аталатын фазалық беті бар гетерогенді жүйелер. Екі фазалы жүйелердің қозғалысы кезінде бір фазалы 

ағындарда пайда болатын гидродинамикалық құбылыстарды талдау кезінде қарастырылған күштер 

көрінеді. Алайда, екі фазаның болуы мұндай жүйелердің қозғалыс формаларын ғана емес, олардың 

табиғатын да өзгертеді, өйткені фазалардың өзара əрекеттесуі шешуші əсер етеді. Мұндай 

жағдайларда бір фазалы ағындар үшін əдеттегі режимдерді ламинар жəне турбулентті ағын сияқты 

ұғымдармен сипаттау мүмкін емес [1]. 

Eкі фазалы ағындардың жылуалмасуы 
2 5(2 10 10 )Re    бастап, концeнтрация 0+40% 

болғанда тік жəнe көлдeнeң құбырларда экспeримeнтті зeрттелді. 

 

 
 

1-сурет. Ламинарлық ағын кeзіндe аршындық ағындардың құбырдың жылубeру коэффициeнтінің Re-тан тəуeлділігі 
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Диффузиялық мaссa aлмaсу pежимiнiң кoнвективке aуысуын жəне oсы aуысуды aнықтaйтын 

фaктopлapды aнықтaу бipнеше гaз aғындapымен aйнaлысқaн кезде мaссa aлмaсуғa бaйлaнысты 

өндipiстiк пpoцестеpдi жoбaлaудa шешушi pөл aтқapaды. Нəтижесiнде жүйенiң мoлекулaлық 

диффузия aймaғынaн кoнцентpaциялық гpaвитaциялық кoнвекция aймaғынa aуысуы кезiнде ғaнa 

емес, сoнымен қaтap мехaникaлық тепе-теңдiктiң тұpaқтылығымен бaйлaнысты кoнвективтi 

aғымдapдa көpiнетiн сипaттaмaлық белгiлеpдi теopиялық жəне экспеpименттiк зеpттеу өзектi бoлaды. 

Гaз қoспaлapындaғы изoтеpмиялық диффузия кезiндегi apaлaсу тұpaқсыздығын теopиялық 

тұpғыдaн көлбеу кaнaлдa зеpттеу aсa мaңызды. Кaнaлдың геoметpиялық пapaметpлеpi келесiдей: a = 

6·10-3 м, b = 30·10-3 м, L = 0,165 м. 

C3H8-CH4 (жoғapғы кoлбa C3H8 – 1,0; төменгi кoлбa CH4 – 1,0; paбс = 6 кг/см2; pизб = 5 кг/см2; t = 

40 c) Т = 298,0 К кезiнде сaндық есептеу нəтижелеpi 1-суpетте келтipiлген 

 

 
a) 

 
б) 

 

Суpет 1.  T = 298,0 К кезiнде C3H8-CH4 жүйесiндегi бөлу кaнaлының aлдыңғы жəне 

 көлденең қимaсындaғы мaссa тaсымaлын сaндық мoдельдеу: a) α = 5°; б) α = 40° 

 

Диффузиялық жəне кoнвективтi мaссa aлмaсу пpoцестеpiнiң еpекшелiктеpiн зеpттеу үшiн 1-

суpетте келтipiлген SolidWorks-тa жaсaлғaн типтiк екi кoлбaлы aппapaттың виpтуaлды мoделi үшiн 

SolidWorks пaкетiне кipетiн Flow Simulation пpoгpaммaсы көмегiмен есептелiндi [1]. 

Диффузиялық кaнaлдың көлбеу бұpышының əсеpi диффузиялық кaнaлдың көлбеу бұpышы 

тiгiнен өзгеpген кезде гpaвитaциялық үдеудiң oсьтiк жəне opтoгoнaльды gi кoмпoненттеpiнiң 

өзгеpуiне бaйлaнысты ескеpiледi. 

Көмipсутектi кoмпoненттеpi бap екiлiк қoспaлapдa диффузиялық apaлaсуды қapaстыpу, oлapдың 

тaсымaлдaу қaсиеттеpi туpaлы aқпapaт Қaзaқстaнның мұнaй-гaз сектopы үшiн өзектi бoлып келедi. 
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Бұл зерттеу жұмысында,негізгі ламинарлы ағыстан турбулентті ағысқа дейынгі құбырдағы 

өзгеру режімдер туралы анықталған.Зерттеу барысында құбырдың гидровликалық тегіс болуы үшін 

эксперимент таза сұйықтықпен жасалған.Сəйкесінше, 

1-сүретте көрсетілгендей, ламинарлы ағыс үшін λ0=
64

𝑅𝑒
 формуласымен, ал турбуленттік ағыс 

режимі λ0 =
0.364

𝑅𝑒0.15 формуласымен анықталады [1]. Мұнда λ-гидравликалық үйкеліс коэфиценті, Re – 

Рейнольдс саны. 

Ламинарлы қозғалыста сұйық құбыр қабырғасына жабысады,сонымен қатар сұйықтың сұйыққа 

кедергісі туады. Қозғалыс теңдеуін Пуазейль формуласымен анықтаймыз.Турбулентті қозғалыста 

гидравликалық үйкеліс коэфиценті рейнольдс санына тəуелді болады,бұл жағдайда Блазиус 

формуласы бойынша анықталады. 

 

 
 

 
Сурет 1. Дөңгелек құбырдың кедергісінің Re санынан тəуелділігі (құбыр диаметрі 22мм) 

 

Графиктен көріп турғандарыңыздай,гидровликалық кедергі мөлшерінің курт өзгеруі қатты 

фазаның болуымен тікелей байланысты.Айта кету керек,қатты фазаның əсері ағынның режиміне 

байланысты болады.Бұл жағдай турбуленттік ағыста болуы мүмкін емес,яғни ламинарлы ағысқа 

қатысты өзгерістер.Сонымен,бұл жағдайда Re санында болуы мүмкін жəгн ламинарлы ағыс пен 

турбулентті ағыстың шекарасын Re критикалық сандар анықтайды деген тужырымдама жасауға 

болады. 
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Үш өлшемді турбулентті ағыншаның орташа сипаттамаларын тəжірибелік түрде зерттеу жəне 

осының негізінде ірі масштабты құйындардың алысқа ұруының табиғатын түсіндіру – маңызды 

зерттеулердің бірі. 

Атқарылған жұмыста тікбұрышты шығу қимасы бар соплодан ағып жатқан үш өлшемді 

турбулентті ағыншаларға қатысты бірқатар ерекшеліктер анықталды: ағыншалардың көлденең 

қимасының деформациясы, ағынның анизотропиясы, мұндай ағындарда осьтік жылдамдықтың үш 

аймағының болуы (бастапқы бөлім, өтпелі бөлім жəне негізгі бөлім), үш өлшемді ағындағы 

турбуленттіліктің когерентті құрылымдары жəне мұндай құрылымдардың ағынның 

аэродинамикасына жəне ағынның басқа көріністеріне əсері. Бұл аталған ерекшеліктер негізінен 

зерттеу үшін маңызды объект болып табылатын ірі масштабты құйындардың пайда болуымен жəне 

одан əрі дамуымен байланысты. Эксперименттік зерттеулер желдеткіштен, дірілді басатын 

ауысымнан, тыныштандырғыш камерадан жəне шығу қимасы тікбұрышты формалы соплодан 

тұратын қондырғыда жүргізілді. Үш өлшемді ағыншаларды қалыптастыру үшін ауыстырылатын 

сопло қолданылды. Ағынның орташа жылдамдығын өлшеу үшін Пито түтігі жəне MMН-240 маркалы 

микроманометр қолданылды. 

 

 
 

Сурет 1. Үш өлшемді ағынның теплерлік суреттері 𝜆 =11; 𝑈0=6 м/с. 

 

Зерттеу барысында визуалды бақылау нəтижесінде турбулентті ағынның араластыру аймағында 

периодты түрде ірі масштабты құйындар пайда болатындығы анықталды, олар саңылаудан арғы 

қашықтыққа қарай біртіндеп деформацияланады. Олар ағындардың төмен жылдамдығы кезінде 

айқын көрінеді (сурет 1). 

Айта кететін мəселе, турбулентті ағындар соңғы 50 жыл ішінде эксперименттік тұрғыдан да жəне 

теориялық тұрғыдан да зерттелуде [1]. Осы зерттеулерден тікбұрышты шығу қимасы бар 

саңылаулардан ағып жатқан үш өлшемді турбулентті ағындар жайлы қосымша ақпараттар алынды [1, 

2]. Берілген жұмыста, біз, өз тарапымыздан үшөлшемді турбуленттік ағыншалардағы ірі масштабты 

құйындардың алысқа ұруын қондырғылардың көмегімен эксперименттік түрде егжей-тегжейлі 

зерттедік. 
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Турбулентті ағыншаны зерттеу қазіргі күнгі маңызды мəселелердің бірі. 

Оны зерттеу барысында процесстің жалпы бейнесін алу үшін ИАБ-451 жылулық приборы 

қолданылған болатын. Сондай-ақ, зерттеуде шығу қимасы тікбұрышты болып келетін соплодан 

ағатын үш өлшемді ағыншаның когеренттілік динамикасы жəне орташа шамалары анықталды. Оның 

орташа жылдамдығы микроманометр арқылы өлшенді. Эксперименттік зерттеу кезінде соплоның 

ұзару параметрін қолдана отырып, аталған үшөлшемді ағыншаның жылдамдық профильдерін 

өлшеуге мүмкіндік алдық [1]. 

Эксперимент нəтижесінің қорытындысы ретінде оның бірнеше профильдері алынды жəне соған 

сүйене отырып бірнеше қорытынды шығардық. Ол алынып отырған жылдамдық профильдерінің 

автомодельдігі мен ұзару параметрі арасындағы байланыс [2]. 

 

 
 

Сурет 1. Араласу аймағында үлкенмасштабты құйынның жанама бейнесінің пайда болуы 

 

Алынған үшөлшемді турбулентті ағыншаның бастапқы жəне өткінші бөлігі зерттелді. 

Прибор көмегімен алынған бейнеден араласу аймағында (1-сурет) үлкенмасштабты құйынның 

пайда болуын жанама түрде байқауға болады. Бұл құйындардың динамикасы жоғарыда аталған ұзару 

параметрімен тікелей байланысты. Турбулентті ағыншаны кеңістіктік зерттеу бүгінгі күнгі негізгі 

ғылыми маңызды мəселелердің бірі [3]. 

Əртүрлі жылулық, энергетикалық қондырғыларда жəне басқа да вентиляциялық приборларда 

турбулентті ағыншаның атқаратын рөлі зор. Сондықтан оны зерттеу жəне тəжірибелер жүргізу 

арқылы аталған қондырғылардың жұмыс тиімділігін арттыруға болар еді. Сонымен қатар, олардың 

қолданылатын жұмыс салаларына да үлкен пайда əкелген болар еді. 
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Станция турбина конденсаторына қажетті айналымдағы суды градирнядан алады. Айналымдағы 

сумен қамтамасыз ету үшін сағатына 48000 м3 /сағ су айналымда жүреді. Градирняның беттік булану 

ауданы 3880 м2 . Қыс мезгілінде беттік шығын аса байқалмайды, ал жаз мезгілінде судың булануы 

10-20% көп. Бір күнде 172 800 м3 су шығындалады [1]. 

ЖС–ны ауқымды түрде ЖЭО орнатудағы басты себеп, салқындатушы судың жылуды көп ( 

шамамен 1*105 кВт ) мөлшерде ауаға шығарып тастауы. ЖС– +70 С 
0  алған жылуды +200 С 

0  дейін 

көтере алады, ал градирняда температура əлде қайда жоғары. Жылулық сорғыда түрленген жылу 

арқылы ТҚҚ-1 сатысың орнын басуға болады. Жылулық сорғы айналымдық судан алынған 37170 

кВт энергияны қайта конденсатқа береді, бұдан конденсаттың температурасы 55 С 
0  дейін көтеріледі, 

ал бұл жұмыс барысында отын шығынын азайтады [2]. 

Есептеу барысында жылулық сорғының нақты маркасы НТ-9000 анықталып жəне соған 

байланысты қосалқы қондырғылары таңдалды. Жылулық сорғы станциясының компановкасы 

жасалынды [3]. 

 
 

Сурет 1. Жылу сорғылық қондырғының қағидалық сұлбасы. 
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Белгілі бір технологиялық кезеңдерде бөлудің диффузиялық механизмдері маңызды. Эмпи-

рикалық жолмен "диффузия – концентрациялық конвекция" өту шекарасы зерттеледі. Пайда болған 

концентрациялық конвекция молекулалық масса тасымалының қарқындылығының маңызды шарты 

болып табылады жəне жалпы жылу мен масса алмасу жылдамдығын айтарлықтай өзгертеді. 

Тұрақтылық теориясы аясында үштік газ қоспаларын изотермиялық конвективті араласу жүзеге 

асырылатын көлбеу каналдардың геометриялық сипаттамалары анықталды. Мұнда негізгі 

компоненттер термофизикалық қасиеттерде, молекулалық салмақтарда жəне диффузия коэффи-

циенттерінде айтарлықтай айырмашылыққа ие. 

 

 
Суpет 1. T = 298,0 К кезiнде 0,58Не+0,42Ar-N2 P=3.3 кг/см2 газ жүйесiндегi көлбеу кaнaлдың бойындағы мaссa 

тaсымaлында төменгі колбадағы Аr концентрациясы:  

Нүктелер: α = 5°- 40° эксперименттер; ал сызық-теориялық есептеу Максвелл-Стефан бойынша 

 

1-суретте көрініп тұрғандай, қысымы P=3.3 кг/см2 кезінде 0,58Не+0,42Ar-N2 көлбеу 

диффузиялық каналдың бойында төменгі колбадағы Аr концентрациясының өзгеруі келтірілген. Көп 

компонентті қоспалардағы диффузияның көлбеулік тəуелділігін эксперименттік зерттеу белгілі бір 

жағдайларда өлшенген араласу жылдамдығының есептелген жылдамдықтан айтарлықтай 

айырмашылығы бар екенін көрсетті [1]. Конвективті араласу процесінің мұндай тұрақсыздығы 

диффузия кезінде күтілетін масса тасымалының айтарлықтай бұрмалануына əкеледі. 

Бірдей концентрация айырмашылықтары бар белгілі бір жүйелер үшін тығыздығы ең ауыр 

компоненттің ішінара ағымы басқа компоненттердің тиісті ағындарынан бірнеше есе көп болуы 

мүмкін. Мəселе конвективті диффузия режимінде бөлу коэффициенттерін анықтау бойынша 

қарастырылады. Қоспа компоненттерінің көлбеу канал бойынша бөлінуін басқару мəселелерін 

талқылау аса маңызды. 
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Жылу электр станцияларының (ЖЭС) қазандықтарында төмен сапалы көмірді тиімді жағу аса 

маңызды жəне энергетикалық кешеннің өзекті мəселелері. Проблеманың өзектілігі мұндай көмірдің 

геологиялық қорлары көп жыл алға жəне энергетикалық көмір өндіру көлемі алдағы уақытта 

сақталады. 

Қалыптасқан жағдай көптеген экономикалық, экологиялық жəне технологиялық проблемаларды 

туындатады, бұл тікелей өндірушілер үшін қаражат жоқ үлгінің жаңа технологияларын жаңғырту 

жəне енгізу төмен сортты отынды жағу үшін қайнайтын қабат [1]. Мұндай жағдайларда жоғары 

жиілікті жарықтандыруға деген қажеттілік айтарлықтай өсті. отын-табиғи газ жəне мазут. Алайда 

мазут пен көмірді бірлесіп жағу кезінде ұшқыштардың төмен шығымы (3-5%) жəне жоғары күлділігі 

(30-50%), Елеулі көмірдің механикалық жансыздығы жəне көмірдің деңгейін арттыру атмосфераға 

зиянды шығарындылар [1]. 

1-суретте көмір мен ауа компоненттері арасындағы химиялық реакциялардың жану камерасында 

ағып кетуіне байланысты бөлінетін немесе сіңірілетін энергияның таралуы көрсетілген. Химиялық 

реакциялардың максималды қарқындылығы жану камерасының орталық бөлігінде, атап айтқанда 

қыздырғыштардың орналасқан аймағында байқалады. Көміртегі мен сутектің оксидтеріне химиялық 

тотығу реакциялары арқылы шығарылатын жылу энергиясы көміртегі, сутегі жəне оттегінің ең 

жоғары концентрациясы бар осы аймақта пайда болады 

 

.  

 
1 – максимум; 2 – орташа; 3-жану камерасының көлденең қимасындағы минимум Qchem мəндері 

1-сурет- Qchem химиялық энергиясын жану камерасының биіктігі бойынша бөлу 
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Соңғы уaқыттa үшкомпоненттi мaссaтaсымaлдaу пpоцестеpiнде екi, үш немесе бipнеше 

гaздapдың диффузиясын теоpиялық жəне тəжipибелiк түpде, қысым жəне уaқыт, бaстaпқы құpaмның 

əpтүpлi интеpвaлындa зеpттеу өте мaңызды. Əсipесе, диффузиялық мaссaтaсымaлдaу кезiнде 

қaсиеттеpi бойыншa бip-бipiне ұқсaмaйтын əpтүpлi гaздapдың бipнеше түpiн пaйдaлaну aсa мaңызды. 

Сондықтaн мaссaaлмaсу пpоцестеpi, түpлi химиялық қосылыстapды сипaттaу сияқты пpоцестеpде 

мaсссa тaсымaлдaуын қысымғa тəуелдi зеpттегенде гидpодинaмикaлық құpaушылapды aнықтaуғa 

болaды. 

0,44He+0,56СО2-N2 гaз жүйесiндегi негiзгi гaздapы гелий, aзот тотығы жəне aзот 

концентpaциялapы диффузиялық пpоцесте қысымғa қaтысты екi колбaлық диффузиялық əдiсiмен 

зеpттелуi жұмыстың мaқсaты болып тaбылaды [1]. 0,44He+0,56СО2 бинapлық қоспa диффузиялық 

aппapaттың жоғapғы колбaсындa, aл тaзa aзот тотығы aппapaттың төменгi бөлiгiнде оpнaлaсқaн. 

Диффузиялық aппapaт екi негiзгi бөлiктен тұpaды. Бipiншiсi – гaз дaйындaу бөлiгi, яғни гaз 

бaллондapы. Екiншiсi – теpмостaтқa оpнaлaстыpылғaн екi колбaлық aппapaт. Гaздapды тaлдaу кезiнде 

концентpaцияның қaтелiгi 3% құpaйды. 

Зеpттеу нəтижелеpi 1-суpетте көpсетiлдi. 

 
 

Суpет 1.  0.56 CO2 + 0.44 He – N2 жүйелеpi үшiн aппapaттың төменгi колбaсындaғы СО2 концентpaциясының қысымғa 

бaйлaнысты өзгеpуi. Нүктелер: ♦-Стефaн-Мaксвелл теоpиясы бойыншa , aл ▪ – экспеpимент нəтижелеpi 

 

Осындaй үш компоненттiк гaз қоспaлapындaғы өзгеpiс диффузия пpоцесiнiң қысымғa 

бaйлaнысты əpтүpлi сипaттa болaтындығы көpсетiлдi. Қapaстыpылғaн жүйе диффузия пpоцесiне 

apнaлғaн apнaйы пpогpaммaдa есептелiндi. Теоpиялық əдiспен aлынғaн мəндеp экспеpименттiк 

нəтижелеpмен сaлыстыpылды. Осындaй зеpттеулеp нəтижелеpi əpтүpлi технологиялық пpоцестеpдегi 

мaссaтaсымaлдaу құбылыстapындa қолдaнылуы мүмкiн. 
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Экономические и экологические проблемы наталкивают человечество на поиск альтернативных 

и новых видов горения, которые будут одновременно экономически выгодными и экологически 

безопасными, с минимальным количеством выбросов вредных веществ в атмосферу. Для поиска 

ответов необходимо рассмотреть физико – химические процессы горения, которые являются 

результатом фундаментальных исследований. Распространенным путем фундаментальных исследо-

ваний считается численный эксперимент, в ходе которого будет использоваться математическая 

модель процессов при реальных условиях. 

Дополнительным фактором использования имитационного и математического моделирования 

является тот факт, что исследование турбулентного горение затруднительно натурно. В первую 

очередь это вызвано тем, что явление турбулентного горения считается сложным, так как 

взаимодействует со многими параметрами, которые необходимо учитывать. Также численное 

моделирование значительно экономит время, что является немаловажным фактором. Помимо 

снижения затрат на время, также снижаются финансовые затраты на воспроизведение физического 

эксперимента[1]. 

Целью данной работы является исследование физико-химических процессов, протекающих в 

реагирующих средах при высоких давлениях. Поставленная задача заключалась в том, чтобы 

исследовать влияние начального давления в камере сгорания на процесс горения жидкого топлива. 

Получены и обработаны результаты в виде графиков распределения капель топлива по размерам и 

температуре в пространстве камеры сгорания. В данной работе в качестве топлива использовали 

октан. Камера сгорания представляет собой цилиндрическую форму высотой 15 см и радиусом 2 см. 

Для расчетов была использована программа “KIVA-II”. Реакция горения октана выражается 

следующим образом[2]: 

 

2C8H18 + 25O2 →16CO2 +18H2O 

 

Октан – органическое соединение класса алканов, насыщенный углеводород. Бесцветная 

жидкость со специфическим запахом. Содержится в нефти, бензине при прямой гонке, а также в 

большом количестве в синтетическом бензине [3]. 

Результаты вычислительных экспериментов показывают, что увеличение давления в камере 

сгорания практически не имеют никакого влияния на размер капель жидкого топлива. Что касается 

давления, исследование выявило оптимальное давление для октана является около 100 бар. При этом 

давлении температура капель достигает максимальных значений, что для октана данный показатель 

равен 561 К. При данных параметрах наблюдается интенсивное испарение жидкого топлива и резкое 

снижение количества жидких капель. В камере сгорания остается небольшое количество капель 

топлива с наименьшими размерами. 
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Жазық жəне вакуумды коллекторларға жүргізілген сынау нəтижелерінде есептеулер бірнеше 

мəрте жүргізу əдісімен үш түрлі коллекторлардың тоғыз мəніне есептеулер жүргізілді 1. 1 суретте 

сынау жəне жұмыс істеу көрсеткіштерін сынау нəтижесіндегі вакуумды жəне жазық коллек-

торлардың нəтижесін пайдалана отырып тұрғызылған график келтірілді. 

 

 
Сурет 1. Температура айырымы мен тиімділік арасындағы байланыс  

 

Сынау жəне зерттеу жұмыстары ҚР СТ ISO 9806-2015 Күн энергиясы. Күн коллекторлары 2. 

Сынау əдістері стандарт талаптарына сай жүргізілді. EN 12975 Quality Assurance in solar thermal 

heating and cooling technology – keeping track with recent and upcoming developments-тан a1, a2 мəндері 

алынды. 

 
Әдебиеттер 

 

1. EN 12975 Quality Assurance in solar thermal heating and cooling technology – keeping track with recent and upcoming 

developments 

2. ҚР СТ ISO 9806-2015 Күн энергиясы. Күн коллекторлары. Сынау əдістері 

 

 

 

 

 

 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

К
о

л
л

ек
то

р
 П

Ә
К

, %

Температура айырымы, К

Вакуумды коллектор

Жазық коллектор

Жазық коллектор 2



«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

172 
 

УДК 621.43.016 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ  

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Томочаков М.М. 
Научный руководители: д.т.н., профессор Пилипенко Н.В., PhD Березовская И.Э. 

КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

e-mail: tomochakov99@mail.ru 

 

В современное время, во многих развивающихся отраслях науки и техники, прогресс зависит от 

решения актуальных вопросов прикладной теплометрии. Конкретно, стоит вопрос в решении 

обратных задач теплопроводности (далее ОЗТ). 

После решения ОЗТ далее стоит актуальным вопрос в восстановлении, нахождении граничных 

условий теплообмена и изменении локальных плотностей тепловых потоков на поверхностях каких-

либо объектов. В большинстве случаях прикладная теплометрия относится к ОЗТ и является 

нестационарной. А в аспекте измерительной техники – к косвенным методам измерения. 

В связи со скорым темпом развития вычислительной техники и электронных вычислительных 

машин, исследователи открывают новые способы и методы в решении обратных задач. На смену 

традиционным инженерским расчетам и методам решения ОЗТ, приходит численное, компьютерное 

моделирование. В наше время большая часть ОЗТ моделируется с помощью компьютерных 

технологий с применением математических моделей и фильтров. Более того, с помощью 

современных продуктов ПО для моделирования можно получать более качественные графические 

изображения результатов исследования по решению ОЗТ, к примеру детализированные графики 

изменения температуры в модельном эксперименте, изменение теплового потока, теплопроводности, 

частотные характеристики, графики термостабилизации, теплоизоляции и т.п. В экспериментальной 

практике хорошо внедряется подход, основанный на анализе обратной теплопроводности, для 

определения термических характеристик материалов с фазовым переходом. 

Решение ОЗТ находит свое применение в приёмниках тепловых потоков, для расчетного 

определения плотности входящего теплового потока по измеряемым температурам. Для 

восстановления теплового потока в аэродинамических трубах, для исследования сжигания топлива в 

топке котла. Также для высокотемпературных преобразователей теплового потока. Решение ОЗТ 

часто используется в моделировании плотности теплового потока и уточнении теплопроводности для 

различных материалов и т.д. Решение ОЗТ важная часть в изучении прикладной теплометрии. С 

помощью новейших методов решения обратных задач возникнет ускоренный рост в тепловой 

отрасти в целом. 
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Көлбeу диффузиялық кaнaлдa мeхaникaлық тeпe-тeңдiк тұpaқтылығынa əсepiн зepттeу үшiн 

өтпeлi peжимдepдiң epeкшeлiктepiн зepттeу aсa мaңызды. Көп кoмпoнeнттi жүйeлepдe 

кoмпoнeнттepдiң диффузиялық бeлсeндiлiгiнiң aйыpмaшылығынa бaйлaнысты кoнвeктивтi 

тұpaқсыздық бaйқaлaды. Тұpaқсыздық кoнцeнтpaциялық гpaвитaциялық кoнвeкцияның пaйдa 

бoлуынa əкeлeдi. Жaлпы мaссa тaсымaлының қapқындылығы oндaғaн жəнe жүздeгeн eсe apтaды, oны 

тeхнoлoгиялық қaжeттiлiккe бaйлaнысты бeлгiлi бip кoмпoнeнтпeн бaйытылғaн қoспaны aлу үшiн 

пaйдaлaнуғa бoлaды. Əp түpлi көлбeу бұpыштapы бap гaз қoспaлapындaғы Тepмoгpaвитaциялық жəнe 

кoнцeнтpaциялық кoнвeкцияның қapқындылығын зepттeу бoйыншa экспepимeнттiк зepттeулep oсы 

фaктopдың мaссa тaсымaлынa əсepiн көpсeттi [1]. Сoндықтaн диффузиялық бөлудi бaсқapуғa бoлaды. 

Oны бapыншa iскe aсыpу үшiн дəстүpлi eкi кoлбaлы диффузиялық aппapaт тəсiлдepi қaжeт. 

 

 
Суpeт 1. 0.40 He + 0.60 Ar – N2 жүйeсi үшiн aппapaттың төмeнгi кoлбaсындaғы  

N2 кoнцeнтpaциясының көлбeу өзгepуi. Нүктeлep: ♦ – экспepимeнт нəтижeлepi 

 

1-суpeттe 0.40 He + 0.60 Ar – N2 жүйeсi үшiн диффузиялық aппapaттың төмeнгi кoлбaсындaғы N2 

кoнцeнтpaциясының көлбeу opнaлaсқaн кaнaл бoйыншa өзгepуi кeлтipiлгeн. Экспepимeнттiк 

зepттeулep 00-900 apaлығындa 5 гpaдус интepвaлындa өзгepiп oтыpды, яғни N2 гaзы 

кoнцeнтpaциясының көлбeулiктiң apтуынa бaйлaнысты өсeтiнiн бaйқaймыз. Көлбeу диффузиялық 

кaнaлдapындa бeлгiлi бip қaсиeттepi бap кoмпoнeнттepгe гaз қoспaсын бөлудiң жaңa нəтижeлepiн 

aлуды қaжeт eтeдi. 

Aлынғaн нəтижeлepдiң ғылымның дaмуынa əсepi жaңa дepeктep aлумeн, жaңa пpoцeстepдiң 

сипaттaмaсымeн, бөлу, тaзapту жəнe қaйтa өңдeу сaлaсындaғы жaңa тeхнoлoгиялық шeшiмдep, oның 

iшiндe энepгeтикa сeктopындaғы көмipсутeктi гaз қoспaлapы жөнiндeгi ұсынымдapмeн бaйлaнысты 

бoлуы мүмкiн. 
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Гравитациялық байланысқан жұлдыздық шоғырлардың қалыптасуын үш фазаға бөлуге болады: 

1) жұлдыздардың пайда болуы (SF); 2) газ түзетін қалдық жұлдыздың шығарылуы; 3) қарқынды 

релаксация. Жұлдыздық шоғырлардың түзілуі кезінде жəне газ шығарылғаннан кейінгі аралықта 

болып жатқан жұлдыздардың динамикасы əлі толық ашылмаған. Бұл объектпен өткен жылдарда 

қарқынды бақылаулар жүргізілген, қолданылған əдістерінің бірі N-body модельдеуі [1]. 

Əлемдегі жұлдыздаpдың басым бөлігі өте тығыз молекуляpлы бұлттардан түзілeді жəне де 

гравитациялық байланысы сақталатын жұлдыздық шоғырлаp ретінде пайдa болады. Осындай 

шоғырлар көбінесе галактикалық дисктерде жəне Құс Жолы галaктикасының жазықтығында 

орналасaды [2]. 

 

 
 

 

Бұл жасалынған жұмыcтa кeңicтiктiң (пaрaллaкc бoйыншa) жəнe acпaнның (cфeрaлық кooрдинaт 

бoйыншa) бiрнeшe aймaқтapы үшiн GAIA DR1, GAIA DR2 кaтaлoгтарының мəлiмeттeрi aлынып [3], 

Praesepe Жұлдыздық шoғыpынa тaлдaу (Сурет-1) жacaлды, сoнымен қатар оның динамикасының 

сандық моделін алынды. 

Сонымен, Praesepe жұлдыздық шоғырдың құйма құйрықтарын тауып, оның құйма радиусын, 

массасын анықтадық жəне де астрометриялық жəне фотометриялық əдістерін қолданып N-body 

моделімен салыстырдық. 
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Сурет 1. Объектінің орналасуы , Харченко моделінен құйылатын құйрықтар жəне т.б. 
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Инфракрасный (ИК) пылевой пузырь, который представляет собой оболочечную структуру, 

образованную взаимодействием расширяющейся области H II с окружающей межзвездной средой 

(ISM), представляет собой цель для изучения эффектов массивной звездной обратной связи на 

окружающую среду. За последнее десятилетие был отмечен большой прогресс в понимании природы 

пузырьков и звездообразования, инициированных в соседних оболочках или ярких сгустках [1, 2] 

Звезды с большой массой необходимы для эволюции галактик, так как они заряжают 

межзвездную среду и выделяют тяжелые элементы, которые определяют механизм охлаждения 

Галактики. 

N 24 – большой ИК-пузырь во внутренней Галактике на l = 18 ◦. 908, и b = -0◦. 315 с 

эффективным радиусом 10,93. 

Чтобы исследовать молекулярную эмиссию, мы наблюдали эмиссию линий NH3 (1,1) и (2,2) с 

помощью 26-метрового радиотелескопа Наньшань (NSRT) Синьцзянской астрономической 

обсерватории Китайской академии наук в марте 2018 года. Наблюдая за молекулой аммиака, можно 

обнаружить древние свойства нового звездообразования. Остальная частота была установлена на 

23,708564 ГГц для одновременного наблюдения NH3 (1,1) на 23,694495 ГГц и NH3 (2,2) на 23,722633 

ГГц. несколько молекулярных выбросов также обнаруживаются на расстояниях от 63,0 до 68,0 км / с 

внутри пузыря, которые связаны с IRDC и могут не иметь прямого отношения к N 24. 

Обработку сигнала NH3 (1,1) проводили с помощью программ CLASS и GREG из пакета 

GILDAS. В основании диапазон скоростей составляет 60-70 км / с, чтобы покрыть всю ширину 

полосы NH3 (1,1). Работа выполнена на объекте «пузырь N24». Интенсивность исследуемой полосы 

может предоставить информацию о плотности столба NH3, кинетической температуре и отклонении 

от теплового равновесия в облаке. 

Была получена карта скорости NH3 (1,1) и интегральной интенсивности. Интеграция здесь 

находится в диапазоне от 60 до 70 км / ч. Обработав полученный сигнал, были получены данные о 

координатах, скорости, полосе пропускания, Tpeak. 

Результаты показали, что аммиак присутствует в ядрах пузырьковых доменов NH3 (1.1) и NH3 

(2.2) N24, но не снаружи, а также были классифицированы 23 пылевых сгустка в соответствии с их 

эволюционной стадией. Значения вириального отношения сгустков на протозвездной стадии и 

большинства сгустков на стадии H II значительно больше единицы, что указывает на то, что они, 

вероятно, являются гравитационно связанными системами и будут коллапсировать с образованием 

звезд. 
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С развитием электронных устройств возникают сложности проектирования с точки зрения 

физического масштабирования, но потребность во все более мощных, надежных и энергоэффек-

тивных устройствах остается актуальным. Таким образом, требуются новые подходы к хранению и 

обработке информации. Мемристор, отсутствующий элемент схемы, предсказанный Леоном О. Чуа в 

1971 году [1] и реализованный группой Стэна Уильямса из HP Labs в 2008 году [2], считается одним 

из наиболее перспективных устройств для создания таких систем и обладают рядом ценных качеств, 

включая низкое энергопотребление, малое время работы (в наносекундном диапазоне) [3]. 

В работе описываются методы получения пористых структур [4] со свойствами мемристора на 

основе кремния и объясняются электрические свойства пленок пористого кремния. 
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Рисунок 1.  Вольт-амперные характеристики нанопленки в разных интервалах времени 

 

На рисунке 1 наблюдается положительное смещение вольт-амперных характеристик (ВАХ) 

после каждого измерения, т.е. электрические свойства зависят не только от поданного напряжения, 

но и от предыдущего состояния. После 3-х минутного покоя пленка возвращается в исходное 

состояние (reset). Способ получения нанопленки пористого кремния со свойствами мемристора 

является простым и не требует дополнительных усилий. ВАХ нанопленки были измерены с помощью 

платформы NI ELVIS II+. По результатам измерении анализируется типичное мемристивное 

поведение нанопленки пористого кремния. 
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Астрофизикадағы негізгі зерттеу нысандарының бірі болған қысқапериодты кезеңнен өткен 

жарылғыш айнымалының бірі EZ Lyn жұлдызы, 2006 жылы жəне 2010 жылғы асажарылыстан соң 

əлсіз тұтылулар бақыланды[1,2]. Бұл тұтылулар 2020 жылы жүргізілген бақылаулармен расталды. 

Жарқырау қисығы [2] алынып, объектінің орташа жұлдыздық шамасы (2013, 14 қаңтар) V≈17,7 

шамасына тең (1-сурет), соңғы бақылаулармен салыстырғанда шамамен 20% жарығырақ екенін 

көрсетті. 

Біз жүйенің көлбеу бұрышын дəл бағалау үшін жарқырау қисығын модельдеу əдісімен 

анықтауға тырыстық[2]. Жарқырау қисығы амплитудасының өзгеруі ≈0.02 тең жəне шамамен 0.05 

шамадағы тар тұтылуды құрайды. 

 

 
 

1-сурет. Суреттің жоғарғы жағы: EZ Lyn 14 ақпан 2013 ж. алынған [2] жарқырау қисығы.  

Астыңғы жағы: сəйкестендіру сызбасы O-C. 

 

Модельдеу арқылы анықталған параметрлер ақ ергежейлі массасы MWD 0.85(1) Mʘ, оның 

температурасы TWD 11248(40) K, екінші объект температурасы 1900 K, дисктің ішкі радиусы 0.203(2) 

Rʘ жəне сыртқы радиусы 0.349(18) Rʘ аккрециялық дисктің оптикалық қалыңдығын, дисктің сыртқы 

бөлігінің биіктігі 0.002(1) Rʘ, сондай-ақ ыстық дақ жəне спиральді тармақтар параметрлері 

анықталды. Модельдеудің маңызды нəтижесі – жүйенің параметрлері спектрдегі энергия тасымалдау 

кезінде алынған бағалаумен сəйкес келеді. Жүйеде масса тасымалдау жылдамдығы өте төмен 

2.7(1)×10-12 Mʘyear−1 , ал көлбеу бұрышы i=79◦. Мұндай төмен масса тасымалдау жылдамдығы EZ Lyn 

объектісін – қысқа периодты кезеңнен өткен жүйенің қосымша дəлелі болып табылады. 
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Жұлдыздардың тacулық құрылымдaрын бaқылaу мəлiмeттeрін iздeу үшін қoлдaнылғaн Gaia Data 

Release 2 (GAIADR2) [1] кaтaлoгы кeлтiрiлгeн пaрaмeтрлeрдің caны, өлшeмi, aйқындап анықтaлынғaн 

acтрoмeтриялық пaрaмeтрлeр дəлдiгi бойынша қазіргі таңда əлі кездеспеген acтрoнoмиялық 

мəлiмeттeрдің жиынтығы бoлып тaбылaды. Coның iшiндe, eң aлғaшқы 1.3 миллиaрдтaн acтaм көздiң 

көбіне анықталына беретін 5 acтрoмeтриялық пaрaмeтрлергe (eкi cфeрaлық кooрдинaтадaн бacқa, 

eңкeю мeн тiк шaрықтaудағы мeншiктi қoзғaлыc пeн пaрaллaкcтaр) қoca негізгі үш фoтoмeтриялық 

фильтрлердeгi (G жoлaғы: 330÷1050нм, GBP жoлaғы: 330÷680 нм,GRP жoлaғы: 630÷1050 нм) 

жұлдыздық шaмaлaрды ұcынaды [2] [3]. 

 

 
 

 

 

Бұл жасалынған жұмыcтa кeңicтiктiң (пaрaллaкc бoйыншa) жəнe acпaнның (cфeрaлық кooрдинaт 

бoйыншa) бiрнeшe aймaқтары үшiн GAIA DR1, GAIA DR2 кaтaлoгтарының мəлiмeттeрi aлынып, 

Stock_2 Жұлдыздық шoғыpынa тaлдaу (Сурет-1) жacaлды, сонымен қатар шоғырдың тacулық 

құрылымындaғы жұлдыздaрды aнықтaдық. 

Біз қарастырған топтар жұлдыздары бұл диагрммада1 μas/жылдан аз аумағын алып жатыр. Бұл 

жұмыста бұрыннан белгілі болған Stock 2 шоғырдың осы Gaia көмегімен кейінгі зерттелулері 

өткізіліп, орбиталды қозғалысы бағыттағы өлшемі басқа екі бағыттарындағы өлшемдерінен 

айтарлықтай үлкен екені, сонымен қатар меншікті қозғалыс диаграммадағы ол ≈5μas/жыл шама 

шегінде жатқаны анықталып, бұл кластер жақын уақытта ғана ыдырай бастағанын, ал центрден үлкен 

қашықтықтардағы жұлдыздар – құйрық жұлдыздары болу керек деген қорытынды жасалынды. 

Сонымен, біз бақылау жүргізген Stock 2 Жұлдыздық шоғырдан мақсатымызбен сай келетін тасулық 

құйpықты таптық дeген тұжырымға келдік. 

 
Әдебиеттер 

 

1. GAIA Mission". ESAeoPortal. Retrieved 28 March 2014 . 

2. Brown,A.G.A.,et al.GAIADataRelease2 GAIA Collaboration. (arXiv) (ADS) 

3. Shukirgaliyev, B., Parmentier, G., Berczik, P., et al. A&A. – 2017. – Vol. 605. – P. A119. 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2. G жұлдыздық шамасы – (𝐺𝐵𝑃 −  𝐺𝑅𝑃) түс көрсеткіші диаграммасы 
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СЫМСЫЗ СЕНСОРЛЫҚ ЖЕЛІЛЕР НЕГІЗІНДЕГІ ОБЪЕКТТЕРДІҢ ЖАЙ-КҮЙІН 

БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҮШІН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕЛЕРІ 
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Зерттеудің өзектілігі: Сымсыз сенсорлық желілер – қоғамдық немесе өндірістік объекттердің жай 

күйін бақылау жəне басқару үшін қолданылатын қазіргі таңдағы ең озық технология болып 

табылады. Технология өзінің келесідей қасиеттері үшін басқару жəне мониторинг жүйелерінде кең 

қолданыс тапты: атқарушы механизмдер жəне сенсорлардағы ақауларды тез анықтау, нақты уақыт 

режимінде қашықтан басқару жəне бақылау, энергия тиімділігі, автоматтандыру жүйелерін 

оптимизациялау жəне т.б. Сымсыз сенсорлық желілер негізіндегі объекттерде, шешім қабылдауды 

қолдау жүйелерін (ШҚҚЖ) қолдану мəселесі əлі де толықтай қарастырылмаған. Бұл бағыттағы 

зерттеулер, сымсыз сенсорлық желілер технологиясын қолданудың басқа да, жаңа функционалдарын 

ашуға мүмкіндік береді. 

Жұмыстың мақсаты: Сымсыз сенсорлық желілер технологиясы негізіндегі объекттің жай-күйін 

бақылау жəне оны басқару үшін, ШҚҚЖ қолдану ерекшеліктерін қарастыру. 

Зерттеу негіздері: Жұмыс барысында сымсыз сенсорлық желі негізіндегі объект ретінде 

интеллектуалды жылыжай комплексі таңдалып алынды. Жылыжай комплексі көптеген температура, 

ылғал, жарық сенсорларынан жəне жылыту, терезе, есік, суару, желдету т.б. атқарушы 

механизмдерден тұрады. Сенсорлар жəне атқарушы механизмдер сымсыз сенсорлық желі көмегімен 

ақпаратты өңдеу жəне басқару орталығымен байланысқан. Объектінің құрама бөліктері жəне 

сенсорлық желінің блок-схемасы 1 суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1. Объектінің аппарат-программалалық бөліктері жəне сенсорлық желінің блок-схемасы 

 

Ақпаратты өңдеу жəне басқару орталығы мониторинг, басқару жəне ШҚҚЖ тұрады. ШҚҚЖ 

объект сенсорларының мəліметтерін анализ жасау жəне анализ нəтижесіне байланысты атқарушы 

механизмдерге қажетті команда беру мүмкіншілігіне ие. ШҚҚЖ экспертті жүйелер немесе 

нейрондық желі технологиясы негізінде жұмыс жасай алады. Болашақ жұмыстарда біз осы екі 

технологияны салыстыра отырып, олардың ерекшеліктерін анықтаймыз. 
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B(E) – ФЕНОМЕНІ БАР КЕЙБІР ЖҰЛДЫЗДАРДЫҢ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ 
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Ыстық жұлдыз жəне газ-шаң қабығы бар заттардың ең үлкен класы – B(e) құбылысы бар 

жұлдыздар болып табылады. 1976 жылы инфрақызыл астрономияның пайда болуымен ашылған бұл 

құбылысты көрсететін Жұлдыздар тобы бастапқыда "пекулярлық жұлдыздар" деп аталды. Алайда, 

сол жылы бұл атау "В{e} жұлдызына", ал 20 жылдан кейін "В[e] құбылысы бар нысандарға" 

өзгертілді. Бастапқыда бұл топта əртүрлі массалары бар жəне əртүрлі эволюциялық кезеңдердегі 65 

Галактика жұлдыздары болды. Бұл топтың негізгі қасиеттері-тыйым салынған эмиссиялық 

сызықтардың болуы, мысалы [Fe II], [O I] жəне т .б. рұқсат етілген сызықтарға қосымша (Бальмер 

сызықтары,Fe II жəне т. б.) В класындағы жұлдыздардың спектрінде, сондай-ақ фотосфераның 

күтілетін сəулелену деңгейінен λ=2мкм ұзындықта күшті инфрақызыл артық. Ве жұлдыздары – бұл 

спектрде бір немесе бірнеше эмиссиялық сызықтары бар ерте спектрлік кластағы жұлдыздар. 

Осы жұмыс барысында B(e) тобына жататын жұлдыздарды іздестіру SB9: 9th Catalogue of 

Spectroscopic Binary Orbits (Pourbaix + 2004-2014) каталогы бойынша жүргізілді. Алдын ала қойылған 

шарттар бойынша сəйкес келетін 25 обьект табылды. Осы обьектілердің түрлі фотометриялық 

жолақтардағы жұлдыздық шамалары мен ағындары UCAC4 Cataogue (Zacharias+, 2012), AKARI 

Infrared Astronomical Satelite, Wide – filed Infrared Survey Explorer (WISE), MSX (Midcourse Space 

Experiment), Infrared Astronomical Satellite (IRAS) каталогтарында ізделіп, спектрдегі энергия 

үлестірілуін зерттедік.1 жəне 2 суреттерде зерттелген обьектілердің SEDі көрсетілген. 

 

 
 

1-сурет. 0828-0574314, 0804-0637450, 0789-0481988, 0750-0579116 

жұлдыздарының SEDі 

 

 
 

2-сурет. 0735-0084097, 0783-0117151, 0654-0130273, 1523-0434672 

жұлдыздарының SEDі 
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V1239 HERCULIS ЖҰЛДЫЗЫНЫҢ ЖАРҚЫРАУ ҚИСЫҒЫН МОДЕЛЬДЕУ 
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Бұл жұмыста орбиталдық периоды 2-3 сағат болатын катаклизмалық айнымалылардың аралық 

кезеңіне жататын V1239 Herculis қос жұлдызының жарқырау қисығын модельдеу нəтижелері 

берілген. Жұлдыздардың бұл тобы аз болу салдарынан бұл объект үшін нақты сипаттамалар жоқ, 

сонымен қатар осы аралықта объектілер санының аз болуының нақты пайымдаулары 

қарастырылмаған. Жұлдыздың жарқырау қисығын модельдеу 2005 жылы алынған, бірақ Gaia 

миссиясының нəтижелерімен нақтыланған жарқырау қисықтарын қолдану арқылы жүргізілді. 

 

 
 

Рисунок 1. – Модельденген жарқырау қисығы V1239 Herculis 

 

Модельдеу үшін [2] ugriz фотометриялық жүйесінің G-сүзгісіндегі жарқырау қисықтары 

алынады. 2005 жылдың тамызында жүргізілген бақылау кезінде алынған жарқырау қисықтары 

цифрландырылды. Жарқырау қисығы UBV жүйесіндегі ugriz жүйесінен аударылды. Модельдеу үшін 

келесі белгілі сипаттамалар қолданылды: орбиталдық период — 8640 с; ақ ергежейлі масса-0,91 Mʘ; 

қашықтық (Gaia бойынша) d= 294,1 пк; жұтылу E(B-V)=0,04. Модельдеу нəтижесінде жүйенің келесі 

параметрлері алынды: жүйенің көлбеу бұрышы i=82º; ақ ергежейлі температура TWD=25000 K; екінші 

объект температурасы T2=3150 K. Сондай-ақ, модельдеу нəтижелеріне сүйене отырып, аккрециялық 

дискінің радиусы аз, ал ондағы дақ өте ұзын жəне жарқырау қисығының өзгеруіне айтарлықтай 

ықпал етеді деп айта аламыз. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Littlefair S.P., Dhillon V.S., Marsh T.R., Gänsicke B.T. ULTRACAM observations of SDSS J170213.26 + 322954.1 – an 

eclipsing cataclysmic variable in the period gap // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2006. – Vol. 371. – Issue 3. 

– P. 1435-1440. 

 

 

 

 

 

  

mailto:dianaauel11@gmail.com


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

182 
 

УДК 621.372.8 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАНОАНТЕНН НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА  

В ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ 

 

Әбжанова А. Ж. 
Научный руководитель: профессор, ф.-м.ғ.к. Аканаев Б.А. 

КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

e-mail:abzhanova.ainazym@gmail.com 

 

Благодаря своим новаторским свойствам графен рассматривается как технология, позволяющая 

осуществлять беспроводную связь между наносистемами. Предполагается, что наноантенны на 

основе графена размером всего в несколько микрометров будут излучать электромагнитные волны в 

терагерцовом диапазоне на значительно более низкой частоте и с более высокой эффективностью 

излучения по сравнению с их металлическими аналогами [1]. Высокая электронная подвижность 

графена делает его отличным кандидатом для сверхвысокочастотных применений. 

В этой работе мы представили простую модель наночастичной антенны на основе графена, 

которую использовали для характеристики антенны с помощью моделирования. Полученные 

результаты подтверждают, что наночастичная антенна на основе графена размером в несколько 

микрометров резонирует в терагерцовом диапазоне. Интересно изучить свойства наночастичных 

антенн на основе графена при передаче. Проведено имитационное исследование передающей 

наночастичной антенны на основе графена, позволяющее получить ее диаграмму направленности. 

 

 
 

(а) Наноантенна на основе графена (б) Металлическая наноантенна 

 
Рисунок 1. Диаграмма направленности графеновой (а) и металлической (б) наночастичных антенн в зависимости от их 

ширины. Графики показывают нормированный коэффициент усиления в дБ в плоскости, параллельной патчу антенны, для 

антенны длиной L = 5 мкм. Полученные результаты соответствуют ширине антенны W = 1 мкм (синяя сплошная линия),  

2 мкм (зеленая пунктирная линия) и 5 мкм (красная пунктирная линия). 

 

Предполагается, что наноантенны на основе графена позволят наносистемам передавать и 

принимать информацию, создавая беспроводная связь с поддержкой графена. Полученные 

результаты подтверждают, что наночастичная антенна на основе графена размером в несколько 

микрометров резонирует в терагерцовом диапазоне, что согласуется с теоретической моделью. 

Наблюдалась зависимость резонансной частоты антенны от размеров как графенового пятна, так и 

диэлектрической подложки. Было обнаружено, что диаграмма направленности наночастичной 

антенны на основе графена очень похожа на диаграмму направленности эквивалентной 

металлической антенны. 
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Транспортты спутниктік мониторингтеу – бұл спутниктік навигация жүйесінің, ұялы 

жəне/немесе радиобайланыстың жабдықтары мен технологиялары, есептеуші техника мен сандық 

карталар негізінде құрылған жылжымалы объектілерді бақылау жүйесі [1]. Көлікті басқару 

жүйелерінде кездесетін негізгі мəселелер: жүргізушінің жанармай ағызып алуы, көлік құралдарын 

жеке мақсаттарға пайдалану, көлік құралдарын ұрлау, жұмыс жағдайларын бұзу, жүргізушінің жол 

ережесін бұзуынан болатын қаржылық шығындар жəне т.б. [2]. Аталған мəселелерді шешу 

мақсатында Arduino негізіндегі транспорты мониторингтеу жүйесі ұсынылды. 

 

 
 

Сурет 1. Arduino негізіндегі транспорты мониторингтеу жүйесінің блок-схемасы 

 

Сурет 1-де келтірілген Arduino негізіндегі транспорты бақылау жүйесі екі бөліктен тұрады – 

аппараттық жəне бағдарламалық қамтамасыз ету. Аппараттық сипаттама микроконтроллері бар 

Arduino UNO тақтасынан, GPS жəне GPRS экраны, LCD (дисплей)-ден тұрады. Бағдарламалық 

жасақтамада Arduino IDE бағдарламалық жасақтамасы, Google картасы қолданылған. 

Ұсынылып отырған транспортты мониторингтеу жүйесі келесі мəселелерді шешеді: 

 Мониторинг көлік құралының орналасқан жерінің координаттарын, оның бағытын, 

жылдамдығын жəне т.б. параметрлерді анықтау. 

 Қозғалыс кестесінің сақталуын бақылау. 

 Статистиканы жинау жəне маршрутты оңтайландыру. 

 Қауіпсіздік – орналасқан жерді анықтау мүмкіндігі ұрланған көлікті табуға көмектеседі [3]. 

Қорытындылай келе, жүйе эксперимент арқылы кез-келген уақыт мезетінде кез-келген жердегі 

көліктің орналасуын қадағалауда өзінің тиімді жұмысын көрсете алды. Ұсынылып отырған жүйе 

автомобильдің, жүргізушінің жəне жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 
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Начиная с 90-х годов прошлого века для решения задач автоматического распознавания 

информации стали широко применяться системы на основе методов машинного обучения и анно-

тированной информации баз данных [1]. Большинство современных биометрических систем 

распознавания имеют ряд недостатков, благодаря которым применение нейронных сетей и 

видеосъемки становится еще более целесообразным. 

Поставленной в работе целью стало исследование современных методов идентификации 

личности и улучшение качества распознавания изображений. Научный интерес представлен 

созданием на основе уже имеющихся подходов организации нейронных сетей более эффективного 

анализатора изображений, не используя при этом «тяжелых» методов. 

Набором обучающих данных в проводимом эксперименте выступали фотографии реальных 

людей. Архитектура сверточной нейронной сети была получена на основе разработанного алгоритма 

[2]. Результаты экспериментов представлены на рисунке ниже. 

 

 

 

 

  
Рисунок 1. Зависимость точности и количества потерь обучения нейронной сети  

от выбора оптимизационной функции для обучающей базы равной 4000 

 

Использование метода оптимизации Adam для обучения нейронных сетей оказалось наиболее 

целесообразным. Этот метод в обоих экспериментах показал лучший результат по соотношению 

точность-потери. Однако эксперимент с обучающей базой данных из 4000 единиц показал, что 

алгоритм начинает проигрывать другим, когда используется небольшая обучающая база данных, что 

делает нерациональным использование более трудоемкого метода Adam для обучения небольших 

нейронных сетей. 
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Қос жұлдыздардың даму процесінде массаның жəне бұрыштық моменттің жоғалуымен, масса 

жүйеден шықпайтын консервативті жағдайдан ажырату үшін B. Warner (1978 ж) теориясын P. 

Eggleton (2000 ж) қолданып отырып либералды эволюция терминін енгізді. W. Van Rensbergen (2008 

ж.) Рош қуысы (RLOF) толып кеткеннен кейін көп ұзамай жылдам масса тасымалының қысқа 

дəуірінде масса қос жұлдыз жүйеден жоғалуы мүмкін либералды сценарий жасады [1]. Өзара 

əрекеттесетін қос жұлдыз жүйелердің либералды эволюциясын бірнеше авторлар консервативті 

эволюцияға қарағанда əр түрлі бақыланатын қос жұлдыз жүйелердің сипаттамаларға сəйкес келтіру 

үшін ұсынған. Алголдар типі қос жұлдыз жүйелері болғандықтан, олардың орбиталық кезеңдерінің 

таралуы белгілі. Олардың массалық қатынастары белгілі емес. Біз осы екі үлестірімді теориялық 

тұрғыдан либералды эволюцияны қолдана отырып, қос жұлдыз жүйенің жұлдызаралық кеңістікте 

массасын жоғалтуы мүмкін болатын жағдайды қарастырамыз. 

 

 
 

1 сурет. SV Cen қос жұлдыз жүйенің 2MASS 

бейнесі (ICRS coord. (ep=J2000): 

11 47 57.21 -60 33 57.76 (Optical)) [2] 

2 сурет. W. Van Rensbergen-нің моделі бойынша 

қос жұлдыз жүйенің орбиталдық периодының 

эволюциясы (қызыл қисық) жəне SV Cen орбиталдық 

периоды (қара нүкте) 

 

Бұл жұмыста W. Van Rensbergen ұсынған қос жұлдызды жүйенің либералды эволюциясының 

теориялық моделіне сəйкес келетін SV Cen – нақты қос жұлдызды жүйені таңдап алдық. SV Cen – 

Centaurus шоқжұлдыздық жүйесінде орналасқан тұтынатын айнымалы қос жұлдыз [2]. Ол екі В-типті 

ыстық жұлдыздардан тұрады. R. Wilson & T. Starr (1976 ж), H. Drechsel (1982 ж) жəне T.Herczeg & H. 

Drechsel (1985 ж) SV Cеn-ді өте жақын орналасқан қос жұлдыз ретінде қарастырды, олардың 

көптеген бақылаулары SV Cen-мен өте белсенді қос жұлдыз ретінде түсіндіреді. S. Rucinski (1992 ж) 

SV Cen-ді байланысқан қос жұлдыздық жүйе емес, жартылай бөлінген қос жұлдыз ретінде 

қарастырды. 

SV Cen – Алголь түріндегі жартылай байланысқан қос жұлдыз жүйесі, осыған сəйкес келетін W. 

Van Rensbergen теориялық модельдерін таңдап алып, қос жұлдыздардың əр түрлі параметрлерінің 

эволюциялық диаграммаларын құрастырдық. Осы диаграммалар бойынша SV Cen-дің қазіргі 

уақыттағы эволюциясын жəне ары қарай оның дамуының бағытын болжай аламыз. 
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В этой работе мы попытаемся найти признаки подобных аккреций в атмосфере звезды типа δ Sct 

V1719 Cyg (HD200925) используя наблюдения. 

Были получены два спектра высокого разрешения от спектрографа Bohyunsan Echelle (BOES) на 

1,8м телескопа Оптической астрономической обсерватории Бохюнсан в Корее. Отношение 

сигнал/шум (S/N) спектров составляет около 100, с разрешающей способностью (R) 45000 и диапазон 

длин волн от 3800 до 9600 Å. Наблюдения были проведены из юлианских дат 2,454,740,115 и 

2,454,740,187. Время воздействия составляло 30 минут для обоих наблюдений [1]. 

В рисунке 1 сравнивается структура численности V1719 Cyg с солнечной системой 

распределения элементов r-, s-процессов. Элементы s-процесса следуют распределению солнечной 

системы изотопы s-процесса. Рисунок 1. 

 

 
 

В графике на верхней панели показано сравнение поверхностного содержания в V1719 Cyg 

(кружки) с распределением обилия r-процесса солнечной системы опубликовано Simmerer et al. [2]. В 

пересчете на наблюдаемое содержание Eu (линия) показаны закрашенными кружками. На нижней 

панели показаны различия наблюдаемых численностей V1719. Cyg и масштабированные содержания 

r-процессов Солнечной системы (кружки). Линия –это отклонения содержания солнечной фотосферы 

от содержания солнечного распространения r-процесса. Максимумы этой кривой ожидаются для 

элементов в самый высокий относительный вклад s-процесса. 

Можно сделать вывод, что атмосфера V1719 Cyg была не подвержена влиянию аккреции 

вещества из межзвездного пространства. Удивительно, ведь звезда расположена близко к плоскости 

Млечного Пути. 
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На сегодняшний день солнечные батареи являются наиболее перспективным направлением 

альтернативных источников энергии. Вследствие низкой эффективности солнечных батареи 

необходимо повысить эффективность солнечных элементов. Одним из способов повышения 

эффективности солнечных батарей является использование солнечных концентраторов [1-2]. 

Для определения эффективности работы солнечного трекера с использованием 

концентрирующей солнечной батареи был изготовлен лабораторный макет двухсный трекер с 

концентрирующей солнечной батареей, показанный на рисунке 1а. Для этого были использованы 

четыре поликристаллических солнечных элемента размером 52х52 мм а так же пластиковые линзы 

Френеля размером 150х150 мм и фокусным расстоянием 14,5 см. Ориентация солнечного 

производится с помощью фоточувствительных датчиков. 

 

 

 
а)      б) 

 

Рисунок 1. а) лабораторный макет солнечного трекера с концентрирующей солнечной батареей, б) 

График мощности солнечной батареи концентрирующими линзами и без концентрирующих линз 

 

В результате проделанной работы были получены графики мощности солнечного трекера с 

линзами и без линз. Полученные графики мощности показаны на рисунке 1б. Как показано на 

графике, точка максимальной мощности оказалась более чем в два раза больше чем при отсутствии 

концентрирующих линз. 
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Бұл жұмыстың мақсаты Күн радиожарқылдар сигналдарының уақыттық байланысының фазалық 

бейнесі бойынша аддитивті емес информациялық энтропиясын анықтау болып табылады. 

Екіөлшемді сигналдардың аддитивті емес энтропиясы S – уақыттық тəуелділіктің фазалық 

портреті бойынша q біртектілік параметрімен есептеледі. Бұл параметр Гиббс статистикасынан 

Тсаллис статистикасына өтуімен анықталуы мүмкін [1]. 

 

1-

1

1- )1-1(]-x[exp q

q xq
,
.     (1) 

мұндағы q біртектілік дəрежесі. 1q  өткенде қарапайым экспонентаны аламыз. 

 

1q ~
M

1 , ,NLM   ,1,  qM                                    (2) 

Мұндағы, q  параметрі жүйенің біртексіздігін сипаттайды. 

 

 
а)                                                                         б) 

Сурет 1. Күн радиожарқылдарының метрико-топологиялық диаграммасы 

а) Шеннон энтропиясы б) Шартты энтропия 

 

Шеннон шартты энтропиясының мəндері бойынша II-ші типті радиожарқылдардың энтропиясы 

жоғары 
,Kp q

 мəндері болған кезінде өзқауымдасуы мен біртексіздік аймағына түседі. Осыдан II 

типті радиожарқылдар өте күрделі құбылыстар кезінде пайда болатындығын айта аламыз. Ал ІV–ші 

типті радиожарқылдар біртексіз жəне шуыл тəріздес аймақтардан көрінеді. Табиғаттары да II-ші 

типке сəйкес келіп, көбінесе күрделі құбылыстар кезінде көрінеді. 

Біртексіздік ε — параметрлерінің көмегімен Шеннон нормаланған энтропиялары мəндері Күн 

радиосəулелену жарқылдарында азайып, олардың метрикалық-топологиялық диаграммада 

аймақтардағы орындары ауысып отырды. Ол сигналдың жалпы формасына байланысты. Алынған 

нəтиже басқа да əдістермен алынған нəтижелерге сəйкес келеді. 
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О – 2-тип 

^ – 4 тип 
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Соңғы онжылдықтарда уақыттық серияларды зерттеудің дəстүрлі əдістерімен қатар сызықты 

емес физиканың əртүрлі əдістері қолданылады. Қазіргі уақытта ғылымның əртүрлі салаларының 

көптеген зерттеушілері Дж. Экман, О. Кампост жəне Д. Руэл жасаған визуалды əдісті – рекурренттік 

диаграмма əдісін кеңінен қолданады [1]. Бұл диссипативті динамикалық жүйелердің негізгі 

қасиеттеріне негізделген жаңа құрал, оны қолдану уақыт қатарларына ерекше талаптар қоймайды 

жəне процестің динамикалық көрінісін тұтастай көруге мүмкіндік береді [2]. 

Бұл жұмыста рекурренттік диаграмма əдісімен Күннің жарқ етуінің пайда болу кезеңдеріндегі 

рентгендік сəулелену сигналдары егжей-тегжейлі зерттелді. Рентгендік сəулеленудің жұмсақ жəне 

қатты түрлеріне уақыт бойынша нормаланған қарқындылығының өзгеру графигі 1 суретте келтірілді. 

2 суретте осы сигналға сəйкес рекурренттік диаграмма көрсетілді. 

 

  
 

1 сурет. 2017 жыл 6 қыркүйек. X9.3 класстағы жарқ 

ету кезіндегі рентген сəулеленуі (λ=0.1 – 0.8 нм) 

 

2 сурет. 2017 жыл 6 қыркүйек. X9.3 класстағы 

жарқ ету сигналының рекурренттік диаграммасы (λ=0.1 

– 0.8 нм) 

 

Күннің жарқ ету сигналдарының Күннің жарқ ету оқиғаларына арналған рекурренттік 

диаграммаларды талдау Күннің жарқ ету классы неғұрлым күрделі жəне жоғары болса, диаграмма 

ішкі күрделі құрылымдармен қанық болатындығы анықталды. Зерттеуде жұмсақ рентген сəулеленуі 

қатаң рентген сəулеленуіне қарағанда Күндегі процестер туралы көбірек ақпарат беретіні анықталды. 

Қарастырып отырған Күннің жарқ ету кезіндегі жоғары энергиялы бейстационарлы біркелкі емес 

сигналдың ерекшелігін жəне соның уақыт қатарындағы өзгерісін (кезеңділікті) рекурренттік 

диаграмма əдісі арқылы анықтау тиімді екені көрсетілді. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Eckmann J.-P., Kamphorst S.O., Ruelle D., Europhysics Letters, 5, 973-977, (1987) 

2. Алимгазинова Н.Ш., Наурзбаева А.Ж., Манапбаева А.Б., Икрамова С.Б., Кумаргазина М.Б., Кенжеғараева А.Д., 

Адилжан К. Применение метода рекуррентных диаграмм к анализу сигналов рентгеновского излучения Солнца// Вестник. 

Серия физическая, 2017, №4 (63). – С. 30-36 

  

mailto:azhar_-_97kz@mail.ru


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

190 
 

УДК 621.372.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СЛОЕВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

 

Жексебай Д.М., Сарманбетов С.А., Мақсұтова А.А., Жармагамбетов Т., Шайхысламов А. 
Научный руководитель: PhD, и.о. доцента Кожагулов Е.Т 

КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, НИШ ФМН г.Алматы 

e-mail: sagalua95@gmail.com 

 

Актуальной задачей является идентификация объектов и обнаружение дефектов на изображениях 

топологических слоев интегральных микросхем [1]. Сложность обнаружения дефектов в снимках 

микросхем связана с большим количеством очень маленьких элементов. Целью данной работы 

является использования нейросетевого алгоритма для выявления несанкционированных или 

поврежденных структур со снимков интегральных микросхем. 

 

 
 

Риунок 1. Снимок одного слоя интегральной микросхемы 

 

Сверточная нейронная сеть глубокого обучения для классификации изображений сделана с 

помощью библиотеки Keras [2]. Для классификации использовали изображение с размером 150*150. 

Первый сверточный слой выявляет 32 признаков (второй слой – 64 признаков) из входных данных 

рисунка. Выходные данные этого слоя имеют размер 150*150*32. Субдискретизирующий слой 

сжимает изображение в два раза (max pooling) и размер этого слоя равняется 75*75*32. После двух 

сверточных слоев выходные данные передаются в слой нейронной сети с количеством 256 нейронов. 

В виде функции активации этого слоя используем функцию «relu». Количество нейронов выходного 

слоя определяется количеством классифицируемых объектов. Для тестирования мы использовали 

снимки микросхем с разными типами структур (Рисунок 1). Логика заключается в определении 

функционала логических элементов (субструктур) и обучение ими предложенную нейронную сеть. 

Обученная нейронная сеть показывает высокую точность идентификации интегральной микросхемы. 
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Ұсынылып отырған жұмыстың негізгі зерттеуі сандық есептеу əдісі (direct N-body Simulations) 

болып табылады. Осы жұмыстың зерттелу объектісі болып ядролары белсенді галактикалар (ЯБГ) 

алынды. ЯБГ моделін үш құраушыдан тұрады деп есептелінеді [1], олар: жұлдызды шоғыр, газды 

аккрециялық диск жəне аса массивті қара құрдым. Осы жұмыстың жаңалығы ретінде айналмалы 

жұлдызды жүйенің (Кинг моделі) ЯБГ-ның динамикалық эволюциясына əсерін қарастырамыз. 

Жасалынған жұмыста [2] мақаладағындай аккрециялы дисктің жұлдызды шоғырға əсері 

қарастырылған. Ал жұлдызды шоғырдың айналысы бар кезде бөлшектердің аса массалы қара 

құрдымға аккрециялану қарқынын арттыратынын көрдік. [2] жұмысындағыдай газды аккрециялы 

дисктің бар болғандағы жəне жоқ болғандағы жағдайлары үшін жəне айналыстың бар болғандағы 

модельдер(King w=0.6+ мен King w=0.6-) мен айналыс жоқ болғандайғы модельдерге(Кинг w=0.0 мен 

Plummer) жасап, оны [1] нəтижесімен салыстырдық. 

 
 

1-сурет. ЯБГ орталықтарындағы аса массалы қара құрдымның уақыт бойынша өсу қарқыны. Үзік сызықтармен газды диск 

жоқ кездегі модельдер, ал сызықтармен газды диск бар болғандағы жағдайлар. King w=0.6+ жұлдызды шоғыр дискпен 

бағыттыс, King w=0.6- диск бағытына қарама-қарсы айналулар, ал Plummer мен King w=0.0 айналыс жоқ кездегі ЯБГ 

модельдері болып табылады. 
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NGC 4151 ГАЛАКТИКАСЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ ЯДРОСЫНДА БАЛЬМЕРЛІК 

СЫЗЫҒЫНДАҒЫ Hβ ПРОФИЛЬ 2003-2010 ЖЫЛДАРДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ 
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Галактикалардың белсенді ядролары олар ашылғаннан бері қызығушылық тудырды. Бұл оларда 

болып жатқан процестердің көп мөлшерде энергияның бөлінуімен қатар жүруіне байланысты болды, 

оны жеке жұлдыздардың жəне олардағы газ-шаңды кешендердің белсенділігімен түсіндіруге 

болмайды. 

Қазіргі уақытта белсенді галактиканың ортасында массивті ықшам объект-өте үлкен қара құрдым 

бар деп саналады, бұл осы типтегі объектілердің сəулелену қарқындылығының артуына əкеледі. 

Галактиканың белседі ядорсын зерттеулерінің күрделілігі олардың бізден өте үлкен қашықтықта 

орналасқандығына байланысты (ондаған, жүздеген жəне одан да көп MPS) жəне бұл галактиканың 

белсенді ядросы элементтері олардың ерекше қасиеттері үшін (ГБЯ спектрлеріндегі Балмерлік 

сызықтары доплерлік əсерінің арқасында кеңейтілген,спектрдің қысқа толқынды аймақтарындағы 

қарқынды сəулелену жəне т.б.) жауап береді деген болжамға əкеледі,оларды ғарыштық 

телескоптардың көмегімен анықталмайды. Сондықтан БГЯ құрылымын зерттеудің негізгі əдісі 

олардың фотометриялық жəне спектрлік өзгергіштіктерін зерттеу болып табылады. 

2004 жылы В. Г.Фесенков атындағы Астрофизикалық институттарды (AФИФ) зерттеген станция 

1976-2003 жылдары NGC 4151 галактикасының белсенді ядросындағы Hβ бальмерлік сызықтарының 

кең компоненттері алынды. [1]. 

Бұл жұмыста АФИФ-де алынған бақылау материалы негізінде 2003-2010 жылдардағы NGC 4151 

галактикасындағы Hβ бальмерлік сызығының профиліндегі 2003-2005 жылдардығы өзгерістер 

зерттеледі (1-сурет). 

 

 
 

1-сурет. 2003-2005 жылдардағы NGC 4151 галактикалық Hβ профильді бальмерлік сызықтарының өлшемді өзгертуі 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАДАЧИ 

 ТРЕХ ТЕЛ С НЕИЗОТРОПНО ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ МАССАМИ 
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В процессе эволюции небесных тел меняются их массы, размеры, формы и структуры [1-3]. В 

связи с этим мы рассмотрели общий случай, когда массы тел изменяются не изотропно в различных 

темпах, при наличии реактивных сил. Будем считать, что тело с бесконечно малой массой не влияет 

на движения двух основных тел. Проблема исследована методами теории возмущении на основе 

апериодического движения по квазиконическому сечению, разработанных для нестационарных 

гравитирующих систем [4]. В работе получены эволюционные уравнения движения менее 

массивного тела в оскулирующих элементах. Эволюционные уравнения тела с бесконечно малой 

массой в оскулирующих элементах получен в принципе 
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фактически необходимо, с нужной точностью, привести разложения Ньютоновской силовой 

функции. Такое разложение возмущающей функции Ньютоновской силы гравитации выполняется с 

помощью пакета Wolfram Mathematica. Полученные эволюционные уравнения пригодны для общего 
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случая, т.е. когда массы тел изменяются неизотропно в различных темпах (как рост массы, так и 

убывание массы), при наличии реактивных сил. 
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В этой работе рассмотрены технологии изготовления германиевого фототранзистора с 

нанопористым германием, полученного химическим травлением в растворе HF: H2O2. 

В качестве исходной кристаллической подложки был использован монокристалл германия n-типа 

проводимости, толщиной 1130 нм, поверхности образцов предварительно протравлены в растворе 

HF: HNO3, толщина подложки утонена до 700 нм. 

При формировании нанокристаллического германия методом металл стимулированного 

травления изменен обычный состав электролита HF:H2O2, способствующий получить однородную 

«черную» поверхность, кроме того, наночастицы Ag после травления были оставлены в структуре 

нанопористого германия. СЭМ изображения представляет собой неупорядоченную пористую 

структуру с нанокристаллами полусферической формы. Измерены вольтамперная характеристика 

полученного фоторезистора из нано-Ge. 

 

 
Рисунок 1. – Вольтамперные характеристики фоторезистора с нанокристаллическим Ge при различной интенсивности света 

 

Из отклонения фоточувствительности ветви ВАХ фоторезисторов кристаллического, 

оксидированного и нанокристаллического германия при освещении светодиодной лампы показали, 

что покрытия из нанокристаллов германия обладает максимальной фоточувствительностью фототока 

400 мкА/см2. Измерение люкс-амперной характеристики образца нанопористого германия 

характеризует нелинейный рост фототока с освещенностью. 

 

 
 

Рисунок 2. Люкс-амперная характеристика фоторезистора кристаллитов Ge 
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Қазіргі уақытта эффективті, аз қуатты құрылғылар, датчиктер жəне түрлендіргіштер санының 

артуынан аз ауқымды энергоөндіруші жүйелерге, атап айтқанда харвестерлерге үлкен көңіл бөлінеді 

[1]. Харвестерлер – қоршаған ортаның дірілін пайдалы электр энергиясына түрлендіре алатын 

құрылғылар [2]. Яғни, механикалық тербелістерден, термоэлектрлік, акустикалық жəне күн 

энергиясы сияқты көздерден электр энергиясын өндіре алады [3]. 

Бұл жұмыста параллельді екі тұрақты магниттен тұратын харвестер жүйесі ұсынылды жəне оның 

математикалық моделі қарастырылды. Харвестер жүйесі параллельді қосылған екі тұрақты магниттен 

жəне катушкадан тұрады. Харвестер құрылғысына тəжірибе жасалынды жəне тəжірибе нəтижесі 1-ші 

суретте келтіріген. 

 

 
1-сурет. Жүйенің қуат диаграммасы 

 

Екі түрлі кедергі мəндері үшін тұрғызылған диаграммада (1-сурет) абцисса осінде жүйені 

қозғалысқа келтіретін дірілдің жиілік мəндері, ордината осі бойынша қуат мəндері бейнелеген. 

Құрылғының максималды қуаты шамамен 70 Гц жиілікке сəйкес келеді, яғни осы жиілікті жүйенің 

жұмыс нүктесі деп қарастыруға болады. Сонымен қатар, электронды құрылығының математикалық 

моделі жазылды жəне есептеу жүргізілді. 

Жүйенің математикалық моделін құру кезінде теориялық жəне тəжірибелік өлшеулерінің 

сəйкестігін арттыру мақсатында жартылай эмпирикалық модельді құру ұсынылды. Есептеу кезінде 

алынған нəтижелер тəжірибелік өлшеулерге толық сəйкес келеді, яғни алынған математикалық 

модель харвестер жүйесінің жұмысын сипаттайды деп айтуға болады. 
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Кеуекті кремний – микроэлектроника мен наноэлектрониканы байланыстырушы материал. 

Монокристалды кремнийге қарағанда кеуекті кремнийдегі химиялық процесстер 10-100 есе жылдам 

жүзеге асады жəне ол жоғары меншікті беттілікке ие. Кеуекті кремний наноқабыршағының газ 

сезгіштік қасиеті оптикалық жəне электрлік сипаттамаларынан байқалады. Сонымен қатар 

материалдың беттік өлшеміне де тікелей тəуелді, бұл өз кезегінде жеміру уақытына байланысты [1]. 

Сондықтан, кеуекті кремнийдің көлеміне қатысты беттік ауданының үлкен болуы химиялық, 

биологиялық жəне газ сенсорларын жасауда өзекті [2,3]. 

Бұл жұмыста электрохимиялық жеміру əдісімен алынған кеуекті кремний наноқабыршағының 

əртүрлі газдарға сезгіштігі анықталды (1-сурет). Экспериментке жеміру уақыттары əртүрлі 5 

наноқабыршақ алынды. 
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1-сурет. Кеуекті кремний наноқабыршағының əртүрлі газдарға  

сезгіштігінің жеміру уақытына тəуелділік графигі 

 

Эксперимент NI ELVIS II+ платформасы мен LabVIEW бағдарламалық ортасының көмегімен 

жасалды. Эксперимент нəтижесінде, кеуекті кремний наноқабыршағының аммиак газына басқа 

газдарға қарағанда аса жоғары сезгіштігі байқалды. Сондай-ақ, 1 минут жемірілген кеуекті кремний 

наноқабыршағы аммиак, толуол, этил спирті газдары үшін, ал 7 минут жемірілген наноқабыршақ 

хлороформ газы үшін тиімді. 
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Əдебиеттерде ұсынылған Брэгг талшықты торларын жазу процесін қолданылатын лазер түріне, 

сəулеленің толқын ұзындығына, жазу əдісіне, сəулелендірілген материалға жəне тордың түріне қарай 

жіктеуге болады [1]. 

ТБТ-ды жазу үшін қолданылатын лазерлер үздіксіз де, импульсті де, сəуленің толқын ұзындығы 

инфрақызылдан (ИҚ) ультракүлгін (ультракүлгін) спектрге дейін болуы мүмкін. Бұл 

айырмашылықтар жазу үшін қолданылатын оптикалық сəулелену көздерінің кеңістіктік жəне 

уақытша үйлесімділігін анықтайды, бұл өз кезегінде ТБТ-ды жазудың тиісті əдісін таңдауды 

анықтайды. ТБТ-ды жазудың негізгі əдістерінің ішінде қадамдық əдіс, фазалық Маска əдісі (ФМ) 

жəне интерферометриялық əдіс ерекшеленеді. Торларды жазудың жоғарыда аталған əдістері қазіргі 

əдебиеттерде кеңінен ұсынылады. Алайда, ОТ өзегінде уақыт бойынша тұрақты тордың пайда болуы 

алғаш рет 1978 жылы Канаданың байланыс зерттеу орталығында (Communications Research Centre, 

Canada) көрсетілді [1]. 

Бұл жұмыста ФМ əдісімен эксимер лазерінің бір импульсімен OТ-ғы Брэгг торларын 

индукциялау ең қарапайым жəне тиімді болып табылады, өйткені ол көп импульсті жазуға қажетті 

қымбат тербелмелі орындықтарды, негіздерді, фундаментті алып тастауға жəне сонымен бірге 

қажетті сипаттамалары бар торларды алуға мүмкіндік береді. Фазалық Маска əдісімен ТБТ-ды 

жазудың схемалық диаграммасы 1суретте көрсетілген. 

 
 

1 – cурет. Фазалық Маска əдісімен ТБТ жазудың схемасы 

 

Цилиндрлік линза қажетті энергия тығыздығына жету үшін радиацияны осьтердің біріне 

бағыттайды. Фазалық маска арқылы өтетін сəуле +1 жəне -1 шамаларға сынып таралады. +1 жəне -1 

ретті интерференциялық сурет торды ФМ-дан бірнеше микрон қашықтықта бекітілген ОТ өзегіне 

жазуды жүзеге асырады. 

Екінші жағынан, бұл əдіс ФМ периодының белгіленген мəніне байланысты ТБТ-дың 

шағылдырушы толқын ұзындығын өзгертуге мүмкіндік бермейді. Сондай-ақ, бұл əдіс талшықты созу 

процесінде Брэгг торларын жазуға мүмкіндік бермейді, өйткені соңғысы қозғалатын световодтың 

жанында оптикалық элементтердің болмауын талап етеді. 
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Жарықдиодты шамдардың электрлік немесе жарық əрекетін болжау өте маңызды. Бұл болжамды 

математикалық модельдерге ауыстыру жарықдиодтарын алдын-ала бағалауға көмектеседі, сондықтан 

өте дəл жəне күрделі тапсырмаларды орындау үшін өте дəл басқару стратегиясын жүзеге асырады. 

Интеграция жарықдиодты драйверлерді аз компоненттермен жəне жоғары қуат тығыздығымен 

жобалауға мүмкіндік береді, өйткені өзара байланыстардың жалпы саны да, орналасуға байланысты 

паразиттік элементтер де əрдайым азаяды [1]. Бұл жұмыста кері трансформатормен біріктірілген 

қалпына келтіретін пассивті демпфердің жаңа схемасы қарастырылған. Ұсынылған демпфер 

энергияның көп бөлігін екінші реттік шығысқа қайтара алады жəне де қалпына келтірудің 

перспективті стратегияларының бірі талданды. Бұл шешімнің артықшылықтарын анықтау үшін 

модельдеу ұсынылды. 

 

 
 

Сурет 1. Рекуперативті интегралды демпфердің ұсынылған схемасы 

 

Демпфердің қалпына келтіру схемалық диаграммасы 1-суретте көрсетілген. Cс бекітетін 

конденсатордан жəне Dc бекітетін диодтан тұратын кернеу шектегіші бар түрлендіргіш көрсетілген, 

ал мұнда Qaux қосалқы транзисторынан, Daux қосалқы диодынан жəне Waux трансформаторының 

қосалқы орамасынан құралған тізбек қолданылады. Qaux қосалқы қосқышы негізгі қосқышпен 

синхрондалады жəне оны пассивті немесе белсенді түрде басқаруға болады. Негізгі қосқышпен Qaux 

синхрондау жəне басқару Waux орамасынан шығу немесе қосымша 4 ораманың көмегімен жүзеге 

асырылуы мүмкін. Кері трансформатормен біріктірілген рекуперативті пассивті демпфердің жаңа 

схемасы аз магниттік компоненттерге ие, сондықтан ықшам жəне плата кеңістігін үнемдейді. 

Демпфер екінші жақтың шығуындағы ағып кету энергиясын қалпына келтіреді жəне бастапқы 

жақтың кірісіне оралады. Трансформатордың қосалқы жəне қайталама орамалары арасындағы 

байланыс коэффициенті неғұрлым жақсы болса, трансформатордың ағып кету энергиясының көп 

бөлігі тікелей қайталама шығысқа оралады. Модельдеу көрсеткендей, ағып кету параметрін екінші 

жақтың орташа квадраттық мəнін азайту үшін реттеуге болады [2]. 
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Галактикалардың құрылымы, морфологиясы жəне эволюциясы қазіргі кезде галактика пайда 

болуының екі маңызды болжамына негізделген. Біріншісі – барлық шиыршықты галактикалардың 

центрінде аса массивті қара құрдымның болуы [1]. Екіншісі – əр галактиканы қоршап тұрған қараңғы 

материя (ҚМ) галосының бар болуы [2]. 

Жұмыстың мақсаты – Құс жолы галактикасында ҚМ қасиеттерін зерттеу. Бұл жұмыста Құс жолы 

галактикасының тек гало үшін изотермиялық, Буркерт, Эйнасто жəне салыстыру үшін 

экспоненциалды сфералық профильдері, ал, галактика құрылымының басқа құраушылары: ядро, 

балдж жəне диск үшін экспоненциалды сфералық профилі қолданылды (Сурет 1). Құс жолы 

галактикасындағы ҚМ күй теңдеуі жəне галактиканың ядросынан галосына дейін ҚМ ішінде дыбыс 

жылдамдығы есептелінді. ҚМ қасиеттерін зерттеу үшін классикалық физиканы қолданудың 

негіздемесі де келтірілді. Сондай-ақ, Ферма принципіне сүйене отырып, галактиканың центрінде 

гравитациялық линзалау эффектісінің екі жағдайы: қараңғы материясыз аса массивті қара құрдымның 

жəне қара құрдымсыз ҚМ гравитациялық өрістерінде қарастырылды. 

 

 
 

Сурет 1. – Сол жақ панель: Құс жолы галактикасының барлық құрылымы үшін айналу қисығы жəне теориялық 

модельдері [3]. Оң жақ панель: Құс жолы галактикасының тек гало үшін əр түрлі профильдер. 

 

Классикалық физикадағы гидростатикалық тепе-теңдік теңдеуін шешу арқылы Құс жолы 

галактикасында ҚМ үшін күй теңдеуі аналитикалық жəне сандық түрде алынды. ҚМ жəне қара 

құрдымның гравитациялық өрісіндегі галактика центрінің маңында жұлдыздардың траекториясы 

зерттелінді. Классикалық физикада сынақ бөлшектерінің қозғалыс теңдеулері сандық түрде шешілді. 
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Қазіргі кезде Белсенді ядролы галактикалардың (БЯГ) табиғаты түбегейлі зерттелмеген, 

сондықтан оның динамикалық эволюциясын зерттеу астрофизиктер үшін өзекті мəселелердің бірі 

болып табылады. Қаралып отырған жұмыстағы БЯГ модельі [1] мақаладағы модель секілді алынған, 

олар жұлдызды кластерлердің моделі мен олардың өздік қозғалысы бар болуымен ерекшеленеді. БЯГ 

моделі үш құраушыдан тұрады деп есептелінеді: аса массалы қара құрдым (АМҚҚ), аккрециялы диск 

(АД) жəне шағын жұлдызды кластер (ШЖК). 

Ұсынылып отырған жұмыста [2] мақаладағындай АД-тің ШЖК бөлшектерінің АМҚҚ-ға 

аккрециялану қарқынын қарастырған. Оған қоса ШЖК-дің өздік айналысы бар болғандағы модель 

(Кинг моделі) БЯГ орталықтарында АД бойында Жұлдызды диск (ЖД) құратынын қарастырдық. 

 
1-сурет. БЯГ үшін Кинг моделі бөлшектерің тангенциалды жылдамдығының радиус бойынша таралуы. Көк сызықпен 

аккредитациялы дисктің (AД) Кеплер жылдамдығы көрсетілген. Жоғарғы панельдегі жасыл нүктелер бөлшектердің оң 

тангенциалды жылдамдығына сəйкес келеді. Ал төменгі панельдегі қызыл түс бөлшектердің теріс жылдамдығын көрсетеді. 
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Космологияның өзекті мəселелерінің бірі қараңғы материяның (ҚМ) қасиеттерін зерттеу болып 

табылады. Астрономиялық бақылаулар ҚМ негізінен ірі масштабты ғарыш объектілерінің жəне 

олардың кластерлерінің айналасында шоғырланатынын көрсетеді. ҚМ Галактика массасы 90% – ға 

дейін құрайтын галодан тұрады. ҚМ-ның физикалық параметрлерінің сандық мəнін табу 

галактикалардың динамикасын зерттеу жеткілікті болып табылады. Соңғы космологиялық 

зерттеулерде ҚМ-ны жалпы салыстырмалық теорияда да ньютондық теорияда да зерттеуге 

болатының көрсетті [1]. 

U11454 шиыршықты галактикадағы ҚМ-ның үлестірілуінің физикалық параметрлерін (𝜌0, 𝑟0, 𝑛) 

сипаттау үшін қазіргі кезде белгілі Бета, Браунштейн, Буркерт, Эйнасто, экспоненциалды сфера жəне 

Изотермиялық профилдерін қолдандық [2]. ҚМ-ның қысымы нөлге тең емес деп, ҚМ-ның күй 

теңдеуі мен ҚМ-дағы дыбыс жылдамдығын есептелінді. Сонымен қатар U11454 галактикасының 

айналу қисығының мəліметтерін біле отырып, Вольфрам математика бағдарламасындағы 

NonlinearModelFit пəрменінің көмегімен жоғарыда айтылған профильдердің еркін параметрлерінің 

мəнін анықтадық жəне графигін салдық. Сур. 1 – де U11454 галактикасының айналу қисығы жəне біз 

қарастырып отырған профильдер көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1. – U11454 шиыршықты галактиканың айналу қисығы жəне ҚМ профильдері 

 

Нəтижесінде Байес ақпарттық критерий (Bayesian Information Criterion) əдісіне сүйене отырып, 

жоғарыда айтылған профилдердің  BIC-тері есептелді. Сондай-ақ фиттен ҚМ-ның профильдерінің 

еркін параметрлерін ала отырып, əр профиль үшін ҚМ-ның массасы анықталды (~1010 MSUN). Қорыта 

келгенде U11454 шиыршықты галактикасдағы ҚМ профильдерінің арасында  BIC изотермиялық 

профилі үшін жақсы нəтиже көрсетті, яғни U11454 галактикасы үшін жоғарыда қарастырған 

профильдер үшін салыстырмалы түрде изотермиялық профилі шынайы. 
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Бұл зерттеуде Aquila молекулалық бұлты бағытындағы формальдегид молекуласының (H2CO) 

жұтылу спектрлік сызықтарын жəне H110α рекомбинация сызығын радиоастрономиялық бақылау 

нəтижелері ұсынылды. Баяндамада Қытай Ғылым академиясының Шыңжаң астрономиялық 

обсерваториясының 26-метрлік Nanshan радиотелескопында алынған Aquila Rift молекулалық 

кешенінің W40 жəне Serpens South H2CO (l10-l11) жəне H110α астрономиялық бақылаулары 

түсіндіріледі. Радиокарталарды салу үшін біз Aquila Rift аймағы үшін 6 см континуум жəне 12СО(2−1) 

жəне 13СО(2−1) молекулаларды бақылау арқылы алынған мұрағаттық деректерді де пайдаландық. 

Алынған бақылаушылық мəліметтер негізінде H2CO жұтылу сызығы мен 13СО(J=1–0) сəуле шығару 

сызығының оптикалық тереңдігі мен бағанның тығыздығы есептелінді, Aquila молекулалық бұлты 

бағытындағы H2CO жұтылу сызығы мен H110α рекомбинация сызығына сəйкес келетін контурлар 

салынған жəне Н II иондалған сутегі аймағы бар интенсивтіліктің қарқындылық картасы құрылды; 
13СО(1–0) сəуле шығару қарқындылығының, 6 см радио континуумның таралуы, H2CO жұтылудың 

интеграцияланған контурлары салынған инфрақызыл сəулеленулер карталары жасалынды; сызықтық 

ағындар мен шың бағандары тығыздығының тəуелділігі H2CO мен 13СО үшін тұрғызылды. Жұмыста 

H2CO формальдегидтің жұтылуы кезінде контурлармен ерекшеленген Serpens South аймағы 

ғарыштық микротолқынды фоннан шығатыны көрсетілді. Жүргізілген зерттеуді талдау H2CO 

формальдегид молекуласының жұтылу сызықтары жəне 13СО шығарылу сызықтары Aquila 

молекулалық бұлтының Aquila Rift кешеніндегі бірдей аймақтардан пайда болады деген 

қорытындыға əкелді. 

 

 
 

1-сурет. CO и H2 CO мəндеріндегі сызықтар ортасындағы жылдамдықтың таралуы (а) CO и H2 CO арасындағы сызықтар 

ортасының жылдамдықтар айырымының гистограммасы. (б) Түрлі-түсті жолақтар км/с бірлікте берілген 
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Кремниевые нанонити получили большое распространение благодаря эффекту люминесценции 

[1] и возможности обеспечения параметров настройки, недоступных для квантовых точек [2]. 

Использование кремниевых нанонитей в широком спектре современных сфер, таких как 

наноэлектроника, оптоэлектроника, биомедицина способствует дальнейшему изучению и улучшению 

свойств, выращиваемых нанонитей. 

Целью данной работы является изучение влияния режимов травления на геометрические 

параметры кремниевых нанонитей. Данная зависимость вызывает большой интерес, так как от 

геометрических параметров сильно зависят электронные и оптические свойства получаемых 

нанонитей. К тому же, размерность нанонитей влияет и на свойства материала нанонитей. 

В качестве исходных подложек были выбраны полированные кремниевые пластины толщиной 

400 мкм с различными типами легирования (n-тип, p-тип), удельным сопротивлением (0,1–1 см, 1–10 

см) и кристаллографической ориентацией (100, 111). В качестве осаждающего раствора – ионы 

серебра. В конце процесса травления образцы промывались деионизированной водой и помещались в 

разбавленный раствор азотной кислоты (HNO3, 65%) на 30 мин для удаления дендритного слоя Ag, 

образовавшегося поверх массивов нанопроволок. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость длины нанонити от времени (a) и от температуры (b) после травления 

 

Полученные результаты показали, что кремниевые нанонити желаемой длины могут быть быстро 

изготовлены на больших площадях с помощью метода химического травления. Было обнаружено, 

что длина кремниевых нанонитей увеличивается как с температурой обработки, так и со временем. 

Было обнаружено, что более длинные нанонити образуют пучки из-за увеличения капиллярных сил, 

возникающих при вытягивании образцов из раствора для выращивания. 
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Жұлдыздардың пайда болуын түсінудің соңғы жетістіктері жинақталған. Бұл жерде молекулалық 

бұлттар пайда болатын тұрақты сурет пайда болады жылдамдық өрісі жəне топырақты ішкі 

құрылымы бар форма олардың қалыптасу кезеңінде. Бұлттарды бастапқыда қолдайды дыбыстан 

жоғары турбуленттілік, ол шашыраңқы күйде таралады қысқа уақыт шкалалары, олардың реті 

бойынша жергілікті динамикалық уақыт шкалалары. 

Жұлдыз əртүрлі күрделі, сызықтық емес диссипативтің соңғы сатысы ретінде қалыптасады 

турбулентті, термиялық жəне арасындағы өзара əрекеттесудің нəтижесі болып табылатын процестер 

магниттік қысымның бір жағына, екінші жағынан ауырлық күшіне əсер етуі. 

 

 
 

Розеттадағы құрылым жəне G216-2.5 бұлттары. Сол жақ панельдерде жылдамдықпен 

интеграцияланған СО эмиссиясының контурлары көрсетілген, олардың үстіне а IRAS 100 мкм 

интенсивтілігінің сұр түсті суреті. Төрт оң жақ панельдер массив пен көлем, сызық ені, жəне 

кинетикалық энергия T мен потенциалдық энергия арасындағы қатынас жəне үйінді масс спектрі. 

Уильямс жəне басқалардан алынған сурет. 
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Работа посвящена исследованию сверточных нейронных сетей для классификации модулиро-

ванных радиосигналов. Автоматическая классификация сигналов модуляции является актуальной 

задачей современности, которая имеет широкий спектр применения в беспроводной связи [1]. 

Нерешенной задачей является применение современных моделей нейронных сетей для решения 

классификаций типов модуляции с разными уровнями соотношения сигнал / шум (SNR) [2-3]. Целью 

данной работы является классификация типов модуляции с разными уровнями соотношения 

сигнал/шум с помощью различных архитектур сверточных нейронных сетей для повышения 

точности распределения. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости точности классификации и отношения SNR 

 

Точность классификации сначала быстро возрастает по мере увеличения SNR в пределах -20dB 

до 20dB, что согласуется с нашим теоретическим анализом. При SNR=18dB, точность классификации 

составляет 92%, следовательно, метод классификации модуляции на основе сверточных нейронных 

сетей эффективен даже при низком уровне SNR (Рисунок 1). 

Показано, что сверточные нейронные сети последнего поколения являются наиболее 

подходящими для решения данной проблемы, так как имеют способность быстрого обучения и 

точного определения. 

 
Литературы 

 

1. H. Lv, X. Zhou, J. Huo, J. Yuan. Joint OSNR monitoring and modulation format identification on signal amplitude 

histograms using convolutional neural network. Optical Fiber Technology, Volume 61, January 2021, 102455 

2. C. Clancy, J. Hecker, E. Stuntebeck, and T. O’Shea, “Applications of machine learning to cognitive radio networks,” 

Wireless Communications, IEEE, vol. 14, no. 4, pp. 47-52, 2007. 

3. E. Blossom, “Gnu radio: tools for exploring the radio frequency spectrum,” Linux journal, vol. 2004, no. 122, p. 4, 2004. 

 

 

  



«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

207 
 

УДК 621.372.8 

 

АЛГОРИТМ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММНЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Мақсұтова А.А., Сарманбетов С.А., Жексебай Д.М. 
Научный руководитель: PhD, и.о. доцента Кожагулов Е.Т. 

КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

e-mail: sagalua95@gmail.com 

 

Проблема обнаружения вредоносных программных обеспечений становится все более важной и 

актуальной проблемой кибербезопасности [1]. Нерешенной задачей является использование 

современных моделей нейронных сетей и установление оптимальной архитектуры для 

классификации и выявления сильно схожих семейств вредоносных программ. Целью данной работы 

является создание антивирусного программного кода на основе моделей сверточных нейронных 

сетей (CNN). 

В данной работе использовались модели искусственных нейронных сетей, такие как CNN-SVM 

(«Support Vector Machine» – Машина опорных векторов) и CNN для решения задач информационной 

безопасности. Полученные результаты показали 96% точности при классификации вредоносных 

программ из набора данных Malimg [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. – Матрица ошибок для фазы обучения НС 

 

На рисунке 1 показана «матрица ошибок» вредоносных файлов. На основе полученных 

результатов можно рекомендовать функцию извлечения используя обработку изображений, которая 

может обеспечить дополнительное понимание и лучшую процедуру обучения для моделей CNN и 

CNN-SVM. Улучшение архитектуры моделей нейронных сетей, добавляя больше скрытых слоев, 

и/или используя оптимизированные выпадения, можно обеспечить лучшее понимание их применения 

для классификации вредоносных программ. 
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Антенна жүйелерінің сенімділігі, олардың беріктігі наноспутниктердің өз миссияларын сəтті, 

сапалы түрде орындауының негізі, маңызды бөлігі болып табылады. 

UniSat наноспутнигінің антенна жүйесі, жүйе платасына 45 градупен орналасқан төрт сым-

монопольден тұрады (1 – сурет). Антенна платасына 50 Ом планарлы қорек жолы орнатылған. 

Əртүрлі фазадағы сигналдарды біріктіру үшін екі кірісті 90° QBA-07+ [1] суммалаушы құрылғысы 

қолданылады. 

 

 

  

 
 

1-сурет. UniSat наноспутнигінің 

антенна жүйесі 

 
2-сурет. Антеннаның S11 параметрі 

 

3-сурет. Unisat антенна жүйесінің 

Смит диаграммасы 

 

Антеннаның негізгі сипаттамалары MS46121A векторлық анализаторы көмегімен алынды. 2 – 

суретте антеннаның S11 параметрі көрсетілген. График бойынша қарастырылып отырған аймақтағы -

10 dB импеданс жолағы 350 МГц – 480 МГц. 433 МГц жиілігінде жұтылу коэффициенті -10 dB-ден 

əлдеқайда төмен. Бұл антеннаның жұмыс істеу қабілеттілігін көрсетеді. 

Жұмыстың басты кезеңдерінің бірі антеннаны фидермен сəйкестендіру. Бұл кезең антеннаны 

белгілі бір жиілікке сəйкестендіру арқылы сигналды беру/қабылдау эффективтілігін арттыруға 

мүмкіндік береді. Бұл мақсатты орындау үшін платадағы П- түріндегі LC тізбек қолданылады. Баптау 

Смит диаграммасы көрсетілетін векторлық анализатор көмегімен жасалады (3-сурет). Диаграммадан 

антеннаның 433 МГц-тегі (2 маркер) толқындық кедергісі идеалды мəн 50 ом-ға жақын екендігін 

анықтауға болады. Сонымен қатар антеннаның жұмысына үлкен əсер бермейтін аздаған паразиттік 

индуктивті кедергінің бар екендігін анықтауға болады. 
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Научный руководитель: д.ф.-м., профессор Беков А.А. 
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e-mail: momynov_serzhan@mail.ru 

 

Рассматривается задача двух неподвижных центров [1]. На плоскости OXY расположены две 

неподвижные точки S1 и S2 с массами m1 и m2 под действием ньютоновского притяжения которых в 

этой же плоскости движется материальная точка S массы m. Таким образом, уравнения движения 

материальной точки можно написать в следующем виде: 

 

1 23 3

1 2

1 23 3

1 2

,

,

U x x
x fm fm

x r r

U y c y c
y fm fm

y r r


    


      

 

            (1) 

где 1 2

1 2

( )
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U f
r r

  , f - гравитационная постоянная, и радиус- вектора определяются следующим 

образом: 
2 2

1 ( )r x y c   , 
2 2

2 ( )r x y c  
.
 

 

Гамильтониан системы (1) имеет вид: 

 

2 2 1 2

1 2

1
( ) ( )

2

m m
H T U x y f

r r
       , H const .        (2) 

 

Введем обозначения: 1 1fm  , 2 2fm  . Рассмотрены разные соотношения масс неподвижных 

центров. Исследуется сечение Пуанкаре для указанной модели задачи и параметров. На рисунках 

представлена структура сечений Пуанкаре для случая равных масс неподвижных центров. 

 

  
 

Рисунок 1.  Сечение Пуанкаре при 0.8H   , 

0.5c  , 1 1.0  , 2 1.0  . 

 

Рисунок 2. Сечение Пуанкаре при 0.4H   , 

0.5c  , 1 1.0  , 2 1.0  . 

 

Таким образом, результаты, полученные численным методом, определяют структуру сечений 

Пуанкаре для модели задачи двух неподвижных центров и служат основой для сравнительного 

анализа при определении аналитического отображения. 
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В данной работе представлены как спектроскопические, так и фотометрические наблюдения с 

высоким разрешением объекта типа FS CMa MWC 645, который демонстрирует B[e] феномен [1]. 

Это звезда показывает наличие сильных Бальмеровских эмиссионных линий, узких разрешенных и 

запрещенных эмиссионных линий FeII, [FeII], и OI. 

В оптическом спектре объекта видны линии эмиссии и слабого поглощения, включая диффузные 

межзвездные полосы (DIB). Мы определили гелиоцентрическую лучевую скорость RV ~ – 65 км/с 

для эмиссионных линий и RV ~ -22 км/с для линий поглощения. Сильные эмиссионные линии 

указывают на высокую температуру исследуемой звезды, в то время как отсутствие линий гелия (HeI) 

может указывать на недостаток гелия из-за продвинутой стадии эволюции. 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнение абсорбционные лини звезд MWC 645 и MWC 623. По оси Y показано нормированная интенсивность 

и по оси Х гелиоцентрическая длина волны 

 

Сравнивая спектры MWC 645 и MWC 623 (двойной объект типа FS CMa), мы идентифицировали 

линии нейтральных металлов (LiI6708Å, CaI 6717Å, FeI, TiI и др.), которые характеризуют холодный 

компонент двойной системы[2]. Кроме того, линия Hα имеет очень интенсивный профиль с двумя 

пиками в спектре MWC 645 и показывает сильные вариации. 

Распределение энергии в спектре (РЭС) также подтверждает B[e] феномен. Данный объект имеет 

околозвездную оболочку, которая излучает избыток инфракрасного излучения. Горячий компонент 

имеет максимальную температуру 20 000 K (ранний подтип спектрального класса B), а холодный 

компонент имеет температуру 4000-5000 K (спектральный класс не ранее G). 

Анализ собранных данных позволяет предположить, что MWC 645 – это двойная система с 

феноменом B[e], который состоит из горячего и холодного компонентов. 
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SDSS J105754.25 +275947.5 ЖҰЛДЫЗЫНЫҢ ЖАРҚЫРАУ ҚИСЫҒЫН МОДЕЛЬДЕУ 
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Қазіргі таңда қысқа периодты жарылғыш айнымалы жұлдыздар астрофизикадағы негізгі зерттеу 

нысаны болып табылады. Сондай объектілердің бірі SDSS J105754.25+275947.5[1]. Əлсіз объек-

тілердің жоғарғы жылдамдықты фотометриясын қолдану арқылы, жүйенің жарық кезінде ақ 

ергежейлі үстемдік ететінін байкаймыз. Жарқырау қисығының тұтылуының орташа мəні ыстық 

дақтың қосымша тұтылу ерекшеліктерін көрсетеді. Жарқырау қисығын сəйкестендіру моделі 

негізінде жүйенің негізгі фундаменталды параметрлерін дəл анықтадық. 

. 

 
 

1-сурет. SDSS J105754.25+275947.5 жарқырау қисығы. Қызыл нүкте:бақыланған жарқырау қисығы[1].  

Қара нүкте:модельденген жарқырау қисығы 

 

Модельдеу арқылы анықталған параметрлер ақ ергежейлі массасы MWD =0.85 Mʘ, оның 

температурасы TWD =19000 K, екінші объект температурасы 3000K, дисктің ішкі радиусы 0.03 Rʘ 

жəне сыртқы радиусы 0.5000 Rʘ екенін көрсетті, сондай-ақ ыстық дақ жəне спиральді тармақтар 

параметрлері анықталды. Модельдеу нəтижелерінен ақ ергежейлі массасы жарылғыш айныма-

лылардың орташа массасына жақын екені, ал донор, тұтылу жүйесінде өлшенген ең төменгі массаға 

ие екені белгілі болды. Аз массалы донор жəне орбиталық период (90,44 мин), қысқа периодтан 

едəуір асып түседі, бұл объекттің қысқа периодты аймақтан өткен жүйе екенін дəлелдейді. 

Алынған нəтижелер қысқа орбиталық период аралығынан өткен объектілерді одан əрі зерттеу 

үшін қолдануға негіз болмақ. 
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РАЗРАБОТКИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Нұрғалиев М.К., Саймбетов А.К., Амангелдина А.Қ., Ерболат Р.М. 
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Қазақстан 

 

Беспроводные сенсорные сети на сегодня получают огромное распространение в приложениях, 

связанных с мониторингом и контролем различных стационарных и мобильных объектов. В связи с 

этим повышение их энергоэффективности и оптимизация энергопотребления является важнейшей 

задачей для увеличения времени работы всей сенсорной сети [1-2]. 

С повышения времени работы беспроводной сенсорной сети со стационарными узлами могут 

быть использованы направляющие антенны. Использование направляющих антенн обусловлено 

возможностью повышения радиуса действия сети без увеличения мощности передающего устрой-

ства. С целью сравнения радиуса действия были использованы беспроводные устройства ZigBee 3.0, 

всенаправленная антенна и изготовленная микрополосковая антенная решетка. 

 

 

 
 

Рисунок 1. – График зависимость мощности сигнала всенапраленной антенны и антенной решетки от расстояния 

 

График зависимости мощности сигнала все направленной антенны и антенной решетки от 

расстояния показан на рисунке 1. Полученный график показывает, что антенная решетка повышает 

радиус действия устройства при прочих равных условиях. Полученные результаты могут быть 

использованы для построения энергоэффективной беспроводной сенсорной сети. 
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О-типті жұлдыздар массасының жартысына жуығы бас тізбекке жетуден кейін, УК-

фотондарының өте көп санын түзе отырып аккрецияланады. Пайда болған иондалған сəулеленуге 

қарамастан, үлкен массалы жұлдыздардың аккрециялануын жалғастыра беруін түсіндіретін себептер 

əлі нақты анықталмаған. Алайда тармақтардың бағыты айналмалы ядролардың бұрыштық моментіне 

перпендикуляр [1] жəне HII аймақтарының дамуының бірінші сатысы (HC) айналмалы əрі сығылатын 

молекулалы ядромен шектелетін иондалған биконикалық жолақтардан тұрады деген болжам бар. Біз 

ALMA бақылау мəліметтеріне сүйене отырып, HII HC аймақтары айналмалы ыстық молекулалы 

ядромен байланыстылығын зерттейміз. Бұл ядролар SO2, CH3CN, CH3OH т.б. молекулаларының 

шығарылуымен анықталады [2]. 

Ғылыми жұмыстың мақсаты – HII HC аймақтарында айналмалы ыстық молекулалы ядролардың 

(SO2, CH3CN) таралуын анықтау жəне физикалық параметрлеріне талдау жасау. Үлкен массалы жас 

жұлдыздардың маңайында айналатын ыстық ядроларды нұсқаушы жылдамдық градиетін қадағалау 

үшін біз SO2, CH3CN молекулаларын қолданамыз. 1-суретте G337.40 молекулалық ядросындағы біз 

бақылаған CH3CN (J=14-13, F=57400-257500 МГц) молекуласының спектрі көрсетілген. Компонент 

саны K=5, əр компонент шыңдарының температурасы ~ 73K-85K аралығында. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1-сурет. CH3CN молекуласының спектрі 
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ЖҰЛДЫЗ ТҮЗУ ТИІМДІЛІК ПРОФИЛЬДІҢ ӘСЕРІ 

 

Өтебай А.Б., Қаламбай М.Т., Шукиргалиев Б.Т. 
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., Наурзбаева А.Ж. 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

Фесенков атындағы Астрофизикалық институт, Алматы, Қазақстан 

Энергетикалық ғарыш зертханасы, Назарбаев Университеті, Нұрсұлтан, Қазақстан 

email: otebay@aphi.kz 

 

Галактикамыздағы жұлдыздық шоғырлардың 90%-ы ерте шағында газ үрілуі əсерінен ыдырап 

кететінін Лада мен Лада [1] өз шолуларында кластерлердің балалық шағында өлу (infant mortality of 

star clusters) мəселесі деп жариялаған болатын. Баумгард пен Крупа [2] жұлдыздық шоғырлардың 

лездік газ үрілуінің салдарынан аман қалуы үшін жұлдызтүзуші газдың кемінде 33%-ы жұлдызға 

айналуы қажет екенін хабарлаған. Олар жұлдызтүзу тиімділігі (ЖТТ), яғни газдың жұлдызға 

айналған масса мөлшері, төмен болған шоғырлар тек газ үрілу уақыты бірнеше динамикалық уақыт 

бойы болса ғана аман қалатынын анықтаған. Алайда жұлдызтүзуші аймақтарды бақылаудан алынған 

жұлдызтүзу тиімділігі 30%-ға жетпейді, тіпті көбіне 20%-дан аспайды [3]. Молекулалық бұлт бойы 

интегралданған ЖТТ 2-3% шамасында болатыны жəне газ үрілу уақыты 1 млн жылға жетпейтіні 

анықталды [4]. Шоғырлардың лездік газ үрілуден соң төмен ЖТТ-пен аман қалуын түсінуге көптеген 

жұмыстар жасалған [5-7]. 

Бұл жұмыста тығыздық таралуы Денен моделіне сəйкес шоғырлардың пайда болуы мен лездік 

газ үрілуінен кейінгі эволюциясы зерттелген. Шоғарлар Парментьер мен Пфальцнердің жұлдызтүзу 

моделі бойынша түзілген. Алдыңғы ұқсас жұмыстардан ерекшелігі оларда қолданылған Пламмер 

моделіне (ρ ∝ 𝑟−5) қарағанда Денен моделі (𝜌 ∝ 𝑟−4) бойынша тығыздық профилінің көлбеулігі аз 

болып табылады. Бұл Денен моделіне сəйкес пайда болған шоғырлардың газ үрілуіне төмен ЖТТ 

мəндерімен жақсы қарсы тұруына себеп болатыны анықталды (1-сурет). 

 

 
 

1-сурет. Шоғырлардың лездік газ үрілуден соң қалған гравитациялық байланысты жұлдыздық масса мөлшері  

(bound fraction) ЖТТ-нен (SFE) тəуелділігі. 
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IOPTRON CEM60 ҚОНДЫРҒЫСЫ БАР MEADE LX90 ТЕЛЕСКОБЫМЕН БАҚЫЛАУДЫҢ 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАСАУ 
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iOptron cem60 қондырғысы бар Meade lx90 телескобымен бақылаудың автоматтандырылған 

бағадарламасын жасап көптеген жетістіктерге жетуге болады.Ол үшін ең алдымен бағдарламаларды 

орнатуымыз керек. 

IOptron Commander жəне ASCOM драйвері iOptron қондырғысы мен компьютер арасында 

сериялық кабель немесе сымсыз адаптер арқылы байланыс орнатады. Оған iOptron Commander 

функционалды басқару тақтасы кіреді, оның көмегімен монтажды орнатуға жəне басқаруға болады. 

iOptron ASCOM драйвері соңғы iOptron Mount RS232 пəрменін қолданады 

Экваторлық қондырғының жаңа түріне қош келдіңіз – iOptron® Орталық теңгерімді экваторлық 

қондырғы немесе CEM! Оның ерекше дизайны пайдалы жүктемені ауырлық күшінің центріне қояды 

жəне табиғи тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл дегеніміз, оның максималды пайдалы 

жүктемесімен салыстырғанда тіреуіш өте жеңіл, сондықтан алыс жерде тасымалдау жəне орнату үшін 

жеткілікті портативті обсерватория класы бар. Реттелетін қарсы салмақ штангасы төменгі ендік 

орнында жұмыс істегенде қарсы салмақтың штативке немесе пирске түсуіне жол бермейді. Полярлық 

туралау əрдайым жылдам жəне қол жетімді, өйткені полярлық шеңбер ауытқу білігімен 

бұғатталмайды. 

CEM60TM қондырғысы ең озық GOTONOVA® GOTO технологиясымен жабдықталған, оны ең 

қуатты жəне дəл GOTO қондырғыларының бірі етеді. TheGo2Nova® 8407+ қол контроллерінде 

300000-нан астам объектілер туралы мəліметтер базасы бар, олар тіпті ең əлсіз аспан объектілерін 

табуды жеңілдетеді. Басқа функцияларға кері əсерді күрт азайтуға арналған магниттік жүктелген 

беріліс жүйесі, екі редуктордағы беріліс ажыратқыштары да кіреді. жəне DEC осьтері, дəлдік 

полярлық туралауға арналған бұрандалы / құрт типті ендік реттегіші жəне пайдаланушы өзі реттей 

алатын кіріктірілген кабель басқару жүйесі [2]. 

iOptron Орталық теңгерімді экваторлық қондырғы немесе CEM. Оның ерекше дизайны пайдалы 

жүктемені ауырлық күшінің центріне қояды жəне табиғи тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұл 

дегеніміз, оның максималды пайдалы жүктемесімен салыстырғанда тіреуіш өте жеңіл, сондықтан 

алыс жерде тасымалдау жəне орнату үшін жеткілікті портативті обсерватория класы бар. Реттелетін 

қарсы салмақ штангасы төменгі ендік орнында жұмыс істегенде қарсы салмақтың штативке немесе 

пирске түсуіне жол бермейді. Полярлық туралау əрдайым жылдам жəне қол жетімді, өйткені 

полярлық шеңбер ауытқу білігімен бұғатталмайды. 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ 

СИГНАЛ/ШУМ ЧЕРЕЗ ОТНОШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ К ЭНТРОПИИ (INFORMATION 

ENTROPY RATIO) НА БАЗЕ FPGA 
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Работа посвящена созданию модуля определения отношение сигнал/шум (SNR) при неизвестном 

уровне шума [1-3]. Задачей является создание прибора, позволяющего оценить SNR при неизвестном 

уровне шума непосредственно из зашумленного сигнала. Важность проблемы в том, что в реальных, 

нелинейных процессах сигнал и шум взаимосвязаны. 

 

 
 

Рисунок 1. – Блок схема реализации предложенных алгоритмов определения отношения информации к энтропии (IER) 

 

Полезная модель иллюстрируется блок-схемой на рисунке 1. Блок схема реализации 

предложенных алгоритмов определения отношения информации к энтропии (IER) получено с 

помощью FPGA. Технический результат заявленной полезной модели заключается в возможности 

использования для любой смеси сигналов и шума. 
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МОДУЛЬ БОЙЫНША БӨЛУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ӘРЕКЕТТІК МОДЕЛІН 

ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 
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Бұл жұмыстың мақсаты – модульдік азайту құрылғысының əрекеттік моделін жобалау жəне 

зерттеу. Алдыңғы зерттеулерде құрылғы блоктарының схемалық сызбаларын жəне бүкіл 

құрылғының негізгі моделін жобалау жүргізілді [1,2]. Негізгі модельді жобалау жəне жөндеу үшін 

CAD Quartus Prime Lite Edition 16.0 (Altera) нұсқасы қолданылды. Құрылғыны іске асыру Altera (Intel 

бас ұйымы)-5CEBA4F23C7 шығарған Cyclone Ve негізгі отбасының FPGA интегралды схемасы бар 

de0 – CV бюджеттік төлеміне бағытталған. Əрекеттік моделді зерттеу Verilog HDL тілінде жасалды. 

Cyclone сериясының арзан тақталары əртүрлі қолданбаларда қолдануға арналған, мұнда қуатты аз 

тұтыну жəне төмен шығындар негізгі параметрлер болып табылады. 

 

 
 

1-сурет. Сандарды модуль бойынша бөлу құрылғысының блок-схемасы 

 

Сандарды модульге жылдам келтіру құрылғысының құрамына басқару блогы, ығысу регистрі, P 

модулінің көбейткіштерін қалыптастыру блогы жəне ri жартылай қалдығын қалыптастыру блогы 

кіреді (1-сурет). Бұл құрылғыда 2n биттік санды А-дан N биттік модульге бөлу кезінде қалдықты 

есептеуді екі рет жылдамдату үшін есептеудің əр кезеңінде P мəні үш есе (3P) немесе екі есе (2P) 

немесе P модулінің жалғыз (P) мəні солға екі бит жылжытылған алдыңғы қалдықтың жоғарғы 

биттерінен алынады (4ri-1). 

Əрекеттік моделін қолдана отырып, модульдік төмендету құрылғысын жасау негізгі модельді 

қолданумен салыстырғанда құрылғыны тезірек алуға мүмкіндік береді, бірақ аппараттық шығындар 

жоғары болады. Алынған нəтижелер CYCLONE VE 5CEBA4F23C7 төмен бюджеттік FPGA-ны 

жоғары жылдамдықты екілік сандық модуляторды (n <= 1000) іске асыру үшін пайдалану 

мүмкіндігін растайды. 
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Бұқаралық желілерде ақпарат орналастыру кезінде ескерілетін екі маңызды параметр – тиімділік 

пен қауіпсіздік. Криптографиялық жүйелердің қауіпсіздігі негізінен жабық кілтті қорғаумен 

байланысты. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінде бақыланбайтын ортада қолданылатын кілттерді 

құру жүйенің қауіпсіздігін төмендетеді. Сондықтан, бағдарламаланатын құрылғыларда кездейсоқ 

сандар генераторларын енгізу маңызды. Мысалы, FPGA. Жылдам, арзан жəне қарапайым 

бағдарламалаудың көмегімен FPGA пайдаланушылар үшін үлкен икемділікті қамтамасыз етеді жəне 

параллель өңдеу мүмкіндігіне ие. Демек, бұл кездейсоқ сандар генераторлары үшін тамаша жағдайды 

қамтамасыз етеді [1]. Осы мақалада біз Xilinx Artix-7 FPGA платформасын сызықтық кері 

байланыстың ауысу регистрі (LFLR) арқылы жалған кездейсоқ сандар генерациясын қолдануды 

ұсынамыз. 

 

 
 

1-сурет. RTL-ді шифрлау жəне дешифрлеуді енгізу схемасы 

 

1-суретте көрсетілген негізгі блок үш негізгі блоктан тұрады: coder_keyboard, decoder жəне 

display. Coder_keyboard негізгі блогы ашық мəтінді немесе қалыптасқан деректерді шифрлау 

функциясын орындайды. Дешифрланған деректерді шифрлау үшін келесі decoder негізгі блогы 

қолданылады. Шифрлау жұмысын визуализациялау үшін жəне display негізгі блогы деректерді 

бақылау үшін қолданылады. 

Бағдарламаланатын логикалық интегралды схемаларды қолдана отырып, ақпаратты қорғауға 

арналған шифрлау құрылғысы жасалды. Кіріс жəне визуализация блогы шифрлау мен декодтаудың 

дұрыстығын көрсетеді. Алгоритмнің аппараттық шешімі шифрлауды тездетуі мүмкін. Бұл жұмыстың 

нəтижелері кілттерді құру арқылы дербес шифрлау құрылғысы үшін қолданыла алады. 
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Жарылғыш айнымалылар деп өзара əрекеттесетін , оның біреуі ақ ергежейлі жұлдыз, ал екінші 

компонентасы ретінде Герцшпрунг-Рассел диаграммасының бас тізбегіндегі М-К спектрлік классына 

жататын жұлдыздардан тұратын қос жұлдыздарды айтамыз[1]. Жарылғыш айнымалы жұлдыздар 

орбиталды периодтарына байланысты бірнеше классқа бөлінеді: dwarf novae (77 min ~ 2 hour), period 

gap (2 ~ 3 hour), nova-like (>3 hour). 

Жарылғыш айнымалы жұлдызының nova-like классына жататын RW Tri жұлдызы ең алғаш 

тұтылмалы жүйе ретінде анықталған [2]. Жұлдызға дейінгі қашықтық GAIA бойынша 315.5±5.0 пк. 

RW Tri қос жүйесінің орбиталды периоды Porb = 0.23188324 ± 4 × 10-8 күнге тең. Бұл жұмыста RW Tri 

жұлдызының жаңа CCD фотометриясы Чехия Республикасы, Ондржеёв обсерваториясында 0.65 

метрлік телескоп көмегіменалынды. Ал 2016 жылдың қыркүйек – қараша айларында алынған 

фотометриялық мəліметтер Сан – Педро Мартир обсерваториясында 0.84 метрлік телескопта алынған 

болатын, ал спектроскопиялық мəліметтер 2.1-метрлік телескопта эшелле спектрографының 

көмегімен алынған болатын. 

Жаңа фотометриялық мəліметтермен қоса AAVSO мəліметтер базасындағы мəліметтерге сүйене 

отырып жарқырау қисығын модельдеуге арналған Binnary Modelling бағдарламасының көмегімен RW 

Tri жүйесінің жарқырау қисығын модельдеп, параметрлерін анықтадық жəне олардың 

анықталмағандығын есептедік [1-сурет]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1 – сурет. Жүйенің жарық (оң жақта), күңгірт (сол жақта) тұтылу кезіндегі жарқырау қисығының модельдеу мысалдары 

 

Жарылғыш айнымалы жұлдыздардағы эмиссиялық сызықтардың бір шыңды болуы аккрециялық 

дисктің ішкі жағындағы биконикалық желмен сипатталады. Алайда, біз Нά эмиссиялық сызығының 

профильі екі (тар жəне кең) компоненттен тұратынын анықтадық. Тар компонент екінші жұлдыздың 

сəулелендірілген бетінен келетін болса, ал кең компоненттің көзі аккрециялық дискінің шетіндегі, 

аккрециялық ағын мен дискінің соқтығысу нүктесіне қарама-қарсы орналасқан төмен жылдамдықты 

аймақ болып табылады. Бұл ерекшелік барлық ұзақ периодты жаңа іспеттес айнымалы жұлдыздарға 

ортақ. 
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В настоящее время исследование сложных сетей является актуальной тематикой, поскольку они 

применяются для описания широкого спектра систем в природе и в обществе [1,2]. С развитием 

высоких технологии возникает проблема расчета фрактальной размерности сложной сетей [3]. 

Популярнейшим алгоритмом для расчета фрактальной размерности является алгоритм “Box 

Covering”. В виду того, что алгоритм “Box Covering” подразделяется на виды, мы выбрали 

оптимальнейший на наш взгляд алгоритм OBCA (Overlapping Box Covering Algorithm) [4]. Целью 

данной работы является исследование фрактальной размерности сложной сети “(u,v) –flower”, с 

использованием алгоритма OBCA (Overlapping Box Covering Algorithm). 

На рисунке 1 представлена фрактальная размерность сети “ (u, v) –flower”. Рассчет 

осуществляется согласно формуле (1-3)[5]: 

𝑑𝐼 = lim
𝑙→0

𝐼

𝑙𝑜𝑔𝑙𝐵
, I=∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑛 𝑝𝑖 ,

𝑁𝐵
𝑖=1 𝑝𝑖 =

𝑛𝑖

𝑛
 (2) 

где 𝑝𝑖 представляет вероятность узлов в i боксе 𝑛𝑖- количество узлов в i-м боксе, а n-общее 

количество узлов в сети и 𝑙𝐵 представляет длину бокса. 
 

 
Рисунок 1. – Фрактальная размерность сети “ (u, v) –flower” с параметрами: u=2, v=3, g=5 

 

Теоретическая фрактальная размерность сети“ (u, v) –flower” с параметрами: u=2, v=3 составляет 

D=2.32 [6], тогда как полученные нами данные 𝑑𝐼=2.26. Следует, что результаты аналогичны и имеют 

непосредственное сходство. Полученные результаты могут служить полезной информацией в теории 

маршрутизации и данный метод может использоваться в реальных сетях. 
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Уравнение нелинейной фрактальной меры [1-2], приводящее к хаотической динамике, в 

настоящее время применяется для описания свойств наноструктуированных полупроводников. 

Исследование этого уравнения методами динамического хаоса представляет интерес. Цель работы 

заключается в определении минимального значения показателя скейлинга ( 𝛾∗), согласно уравнению 

нелинейной фрактальной меры, при котором значение 
𝐸

𝐸𝑔
≤ 0.02  – относительное значение энергии 

теплового движения молекул. 

Согласно уравнению (1) определено минимальное значение показателя скейлинга (𝛾∗) 

соответствующее значению средней кинетической энергии молекул E=kT, где k=1.380649×10-23 Дж/К 

постоянная Больцмана, Т=293 К, при значение 
𝐸

𝐸𝑔
≤ 0.02. 

 

𝐸(𝑈, 𝛾) = 𝐸𝑔 (|1 −
𝐸(𝑈,𝛾)

𝑈
|)

−𝛾
,                                                      (1) 

 

где E – энергия электрона, 𝐸𝑔 - ширина запрещенной зоны полупроводника. На рисунке 1 согласно 

уравнению (1) представлено изменение относительного среднеквадратичного отклонения 𝜎�̃� =
𝜎𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥
, взятое от максимального значения всплеска при больших значениях γ рисунок 1 (а), и для малых 

значений γ рисунок 1 (б). 

 

 
Рисунок 1. – (а) – Изменение среднеквадратичного отклонения E по γ согласно уравнению (1) при (а) 𝜎�̃�  =  0.02, 𝛾∗1  =

 0.465, (б)
𝜎𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥
 по γ, при 𝜎𝐸 = 0.02, 𝛾∗2 = 0.024 

 

Согласно рисунку (1) установлено, что значению 𝜎𝐸  = 0.02 соответствует 𝛾∗2 = 0.024, а с ростом γ 

наступает крупномасштабная хаотизация при 𝛾∗1 = 0.465. Хаос реализуется при 𝛾 ≥ 𝛾∗= 0.024. 

Выявлено, что область хаотических колебаний нелинейной фрактальной меры зависит от показателя 

скейлинга, что предсказывает поведения изучаемого объекта в детерминированных нелинейных 

диссипативных системах. 
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В 2020 году мир столкнулся с кризисом в области здравоохранения из-за быстрого распрос-

транения коронавируса (COVID-19). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила 

несколько рекомендаций по защите от распространения коронавируса. По данным ВОЗ, наиболее 

эффективной мерой профилактики COVID-19 является ношение маски в общественных местах и 

местах массового скопления людей [1-2]. Связи с этим для улучшения контроля по соблюдению 

масочного режима, созданная модель детектора масок способен самостоятельно определять 

нарушения [3-4]. Целью работы является создание детектора масок, т. е. нейросети на основе глубоко 

обучения для содействия по контролю соблюдения масочного режима и оказания помощи обществу с 

снижением темпа распространения коронавируса COVID-19. 

 

 
 

Рисунок 1. – Результаты видеостриминга с и без маской 

 

В экспериментальной части загружались и анализировались различные изображения людей с 

масками и без масок (Рисунок 1). Более того, проводились эксперименты в реальном времени. В 

итоге, программа обучалась за счет базы данных, имеющая 1376 картинок, и имела порядка 97% 

точности в определении ношении масок во время обучения и 98.8% во время проверочных тестов. 
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Коронавирус ауруының жаңа буыны (COVID-19) 2019 жылдың желтоқсан айының соңында 

Қытайдың Ухань қаласында тіркелді. 2020 жылдың мамырында Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы (ДДСҰ) жағдайды пандемия деп жариялады [1]. Бүкіл əлем инфекцияның таралуын шектеу 

үшін сақтық шараларын қабылдады. Бұл қиын жағдайлар əлемдік қауымдастықтарды вирустың 

таралуын азайтудың балама жолдарын іздеуге мəжбүр етті. Əлеуметтік арақашықтықты сақтау – бұл 

ДДСҰ қоғамдық орындарда COVID-19 таралуын азайту үшін ұсынған шешім [2]. Көптеген үкіметтер 

мен ұлттық денсаулық сақтау органдары сауда орталықтарында, мектептерде жəне басқа да 

аудандарда міндетті қауіпсіздік шарасы ретінде 2 метр физикалық арақашықтықты белгілеген 

болатын [3]. 

1 суретте көрсетілгендей, əлеуметтік арақашықтық аурудың таралуын болдырмау үшін, жабық 

немесе адам толы болатын қоғамдық орындарда адамның физикалық байланыстарының жақындығын 

азайту арқылы жұқтыру қаупінің кең таралуын тоқтату үшін сақтық шараларын білдіреді. 

 

 
(а)     (ə) 

 

1-сурет. Адамдарды анықтау, бақылау жəне камера арқылы вирус қауіпін бағалау. 

(a) əлеуметтік дистанцияны мониторинг жасау; ə) əлеуметтік дистанцияның бұзылуы нəтижесінде жұқтырудың 

жинақталған қаупі (қызыл аймақтар) 

 

Бұл жүйе арқылы нақты уақыт аралығында адам көп шоғырланған орындардағы адамдардың 

əлеуметтік арақашықтықты сақтауын бақылай аламыз. Қозғалатын объектілердің шоғырын 

анықтайтын видеоаналитикалық жүйені жасау үшін үйірткілі нейрондық желіні пайдаландық. 

Жасалынған жүйенің реализациясын Python программалау ортасында көруге мүмкіндік бар. Бұл жүйе 

келешекте қауіпті вирустық аурулардың таралуының алдын алуға, оларды жұқтыру қаупін 

төмендетуге көмегін тигізбек. 
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Предложен метод информационно-энтропийной фильтрации (IEF фильтр) с использованием 

нормированной условной информации, определяемой непосредственно от самого сигнала с шумом. 

Основное отличие метода – не используются экспериментальные данные или пороговые условия для 

уровня шума, шаблоны искомых сигналов. Сигнал выделяется стабилизацией с ростом количества 

повторной фильтрации отношения информация/энтропия, которое представляет собой аналитический 

аналог отношения сигнал/шум, учитывающий форму сигнала [1]. 

Для анализа молекулярного окружения в N24 Bubble наблюдения аммиака NH3 (1,1) и (2,2) 

выполнены на 25-метровом радиотелескопе Nanshan [2]. Данный радиосигнал содержит 6979 

пикселей и требует фильтрации каждый пиксель по отдельности чтобы построить карту 

интегральные по скорости интенсивности выброса NH3. После регистрации радиосигнала его 

фильтруют, используя стандартный фильтр (Gauss fitting) (см.рис.1) и это выполняется в 

программном пакете Class. 

В результате использования стандартного фильтра можно получить сигналы только с 

положительными амплитудами. Важно учитывать, что каждый сигнал несет в себе определенную 

важную информацию. Стандартный фильтр урезает слабые сигналы вместе с шумом и это приводит к 

потере информации. Мы отфильтровали данный радиосигнал информационно-энтропийным методом 

(Рис.1). Применение IEF фильтра для анализа можно получить сигналы с положительными, а также с 

отрицательными амплитудами. 

 
 

Рисунок 1. – Фильтрация 35-пикселя N24 infrared Bubble информационно-энтропийным методом 

 

Основное отличие метода – не используются пороговые условия для уровня шума, шаблоны 

искомых сигналов. В частности, для анализа молекулярного окружения в N24 Bubble наш 

информационно-энтропийный метод более точный чем использованный стандартный фильтр. 
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Көміртек атомдарының екі өлшемді торынан құралған графеннің электродинамикалық қасиеттері 

Кубо формализмінің шеңберінде анықтауға болатын 𝜎𝑔 беттік өткізгіштігімен сипатталады. 

Магнитостатикалық сыртқы өріс болмаған кезде жəне графеннің кеңістіктік дисперсиясын 

ескермегенде, 𝜎𝑔 беттік өткізгіштік 𝜔 жиіліктің скалярлық функциясы секілді μ химиялық 

потенциалы, шашыраудың феноменологиялық жылдамдығы 𝛤 (немесе босаңсу уақыты 𝜏 = 1/(2𝛤)) 

жəне 𝑇 температурасы арқылы анықталады: 

 

𝜎𝑔 = −
𝑖𝑒2(𝜔 + 𝑖2𝛤) 

𝜋ℏ
[

1

(𝜔 + 𝑖2𝛤)2
∫ 휀 (

𝜕𝑓𝑑(휀)

𝜕휀
−

𝜕𝑓𝑑(−휀)

𝜕휀
) 𝑑휀 −

∞

0

∫ (
𝜕𝑓𝑑(−휀) − 𝜕𝑓𝑑(휀)

(𝜔 + 𝑖2𝛤)2 − 4 (
휀
ℏ

)
2) 𝑑휀

∞

0

] (1) 

 

Мұндағы 휀 – энергия, ℏ – Планк тұрақтысы, 𝑒 – электрон заряды, 𝑘𝐵 – Больцман тұрақтысы, 

𝑓𝑑(휀) = (exp (
𝜀−|𝜇𝑐|

𝑘𝐵𝑇
) + 1)

−1
 – Ферми-Дирак статистикасындағы бөлшектердің таралу функциясы. 

[1] жұмыста келесідей беттік өткізгіштік көрсетілген: 

 
𝜎(𝛺)

𝜀0𝑐
= 4𝛼

𝑖

𝛺
+ 𝜋𝛼 [𝜗(𝛺 − 2) +

𝑖

4
ln [

𝛺−2

𝛺+2
]],                          (2) 

 

Төменде Кубо формализмі мен [1] жұмыста көрсетілген беттік өткізгіштіктерінің шағылысу жəне 

өту коэффициенттерінің графигі тұрғызылған. 

 

 
 

Сурет 1. 𝛺 = 4, 휀1 = 2.25, 휀2 = 1 кезінде 𝜃1 түсу бұрышына байланысты графен қабаты арқылы шағылысу жəне өту 

коэффициенттері. Қызыл сызық – 𝑅𝑠(𝛺, 휀1, 휀2, 𝜃1), көк сызық – 𝑅𝑝(𝛺, 휀1, 휀2, 𝜃1), сұр сызық – 𝑇𝑝(𝛺, 휀1, 휀2, 𝜃1), жасыл сызық 

–𝑇𝑠(𝛺, 휀1, 휀2, 𝜃1). Түсу бұрышы 
𝜋

2
 -ге нормаланған 

 

Алынған нəтиже [1] жұмыстағы авторлардың нəтижесімен сəйкестігі жоғары жəне Кубо 

формализмінің негізінде графен қабаты арқылы өтетін электрмагниттік толқындардың шағылысу 

жəне өту коэффициенттерін есептедік. 
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Системы безопасности и разработка методов обеспечения конфиденциальности данных в 

беспроводных телекоммуникационных системах имеют большое значение. В этом докладе обсуж-

дается метод защиты местоположения источника, основанный на динамической маршрутизации [1]. 

Изучается схема маршрутизации, направленная на максимальное использование путей передачи 

данных, она случайным образом выбирает начальный узел на границе сети и каждый пакет следует 

по определенному маршруту до пункта завершения. Экспериментальные результаты [1-2] показали, 

что схема может сохранить конфиденциальность местоположения источника и противостоять 

различным атакам с взломом конфиденциальности (атака с перехватом, атака с отслеживанием шаг за 

шагом и атака, ориентированная на направление), не влияя на время жизни сети. 

Энергопотребление – важный показатель для оценки производительности протокола. 

Потребление энергии для передачи используется по формуле (1) и потребление энергии для приема 

можно представить формулой (2) [1]: 

 

{
𝐸𝑡 = 𝑙𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑙휀𝑓𝑠𝑑2, 𝑑 ≤ 𝑑0 

𝐸𝑡 = 𝑙𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑙휀𝑎𝑚𝑝𝑑4, 𝑑 > 𝑑0 
                                                            (1) 

 

𝐸𝑡 = 𝑙𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 ,                                                                               (2) 

 

где 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 – потери в передающей цепи, l – длина пакета в битах, 𝑑2 – потеря мощности, 𝑑4 – тоже 

потеря мощности в модели канала с многолучевым. Значение 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 зависит от расстояния между 

передатчиком и приемником. 

В [1] реализуется протокол SLPDR в MATLAB для сравнения производительности схемы SLPDR 

с GR [3] и CDR. Мы оцениваем наш протокол на основе потребления энергии. На рисунке 1 показано 

соотношение между расходом узловой энергии и расстоянием от источника до приемника. Как 

показано на этом рисунке, схема GR потребляет мало энергии, так как она не вводит никаких 

фиктивных пакетов в сеть и не защищает исходный узел. 

 

 
 

Рисунок 1. – Узловое потребление энергии при изменении расстояния 
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Наноқұрылымды кеуекті кремний (КК) материалы беттік ауданының үлкен болуы, кеуек 

өлшемін басқара отырып алу технологиясының жеңілдігі, бетінің химиялық активтілігі, т.б. 

ерекше қасиеттеріне байланысты ғылым мен техникада үлкен қызығушылық тудырды [1]. 

Қазіргі кезде КК негізіндегі электрондық құрылғылар оптоэлектроника, суперконденсатор, 

газ сенсорлары ретінде қолдану мүмкіндігіне байланысты, кеуекті кремнийдің электрлік 

жəне оптикалық қасиеттерін зерттеу өзекті [2]. 

Берілген жұмыста p-типті, бағыты <100>, меншікті кедергісі 10 Ом·см кремний плас-

тинасынан HF:спирт (1:1) электролитінде I = 10 mA ток мəнін беру арқылы, электро-

химиялық жеміру əдісімен əртүрлі уақытта өлшемі 1х1 см2 болатын 5 түрлі КК (КК1 – 5 мин, 

КК2 – 10 мин, КК3 – 15 мин, КК4 – 20 мин, КК5 – 25 мин) үлгілері алынды. КК үлгілерінің 

қараңғы жəне жарық жағдайындағы вольт-амперлік сипаттамалары (ВАС) Keysight 

компаниясының B1500A шалаөткізгіш құрылғылар анализаторымен -2В жəне +2В кернеу 

аралығында өлшенді. Жарық Newport Oriel Sol3A күн имитаторымен (ксенон лампасы, 600 

Вт) 10 см қашықтықта берілді. 

Нəтижесінде, 1-суреттен жарық əсерінен КК3 үлгісінің кедергісінің төмендеп, сəйке-

сінше, ток мəнінің 0,78 мкА-ден 41,3 мкА-ге дейін айтарлықтай артатындығы байқалды. Бұл 

құбылысты фотоэлектрлік эффектпен түсіндіруге болады, яғни, жарық сəулелерінің 

энергиясы КК3 электрондарына берілген. 2-суреттен алынған 5 КК үлгілерінің қараңғы жəне 

жарық кезде 2В кернеуде өлшенген ток мəндерінің қатынасының жеміру уақытына 

тəуелділігі көруге болады. 

 
 

  

  
Сурет 1. – КК3 үлгісінің ВАС-сы Сурет 2. – КК үлгілерінің (КК1 – КК5) U = 

2B кездегі жарық (IL) жəне қараңғы (Id) 

жағдайдағы ток мəндерінің қатынасының 

жеміру уақытынан тəуелділігі 
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Қазіргі кезде бүкіл əлемде жоғары жылдамдықта жақсы сапада видео, аудио, т.б. ақпарат 

тасымалдауға сұраныс өте жоғары. Дегенмен, жоғары жылдамдықта ақпарат тарату үшін кең өткізу 

жолағы қажет. Арна бойымен деректер əртүрлі факторлардың əсерінен ешқандай бұрмаланусыз 

тасымалдану үшін қуат деңгейі жоғары болуы шарт [1]. Көп кірісті жəне көп шығысты (MIMO) 

технологиясы өткізу жолағын кеңейтпей жəне жоғары қуатты пайдаланбай, жоғары жылдамдықта 

шуылға тұрақты ақпарат таратуға мүмкіндік береді. Себебі, MIMO технологиясы байланыс арна-

сының екі жағында да бірнеше антеннаны қолдана отырып, кеңістіктік таралуды қолданады [2]. 

Жобаланған антенна формасы Жанабаев З.Ж. ұсынған анизатропты ZhF фракталға негізделген. 

ZhF фракталдың геометриясы П-тəріздес иерархиялық бөліктердің тек бір бағытта дамуымен 

құрылады. 

Бұл жұмыста HFSS бағдарламалық ортасында анизатропты фракталдық формаға ие 2х2 MIMO 

антенна жүйесінің таратқыш бөлігі жобаланды (1-сурет). Жобаланған антеннаны симуляциялау 

нəтижесінде антеннаның негізгі S11 параметрінің жиіліктен тəуелділік гарфигі салынып, MIMO 

антеннасының 1.50-2.50 ГГц аралығында жұмыс істейтініне көз жеткіздік (2-сурет): 

 

 
 

  
1-сурет. Ansys HFSS ортасында жобаланған ZhF 

MIMO антеннасы 

2-сурет. S11 параметрі 

 

Қорыта келгенде, анизатропты фракталдық формаға ие MIMO антеннасының параметрлері 

жақсы мəндерге ие болғандықтан, заманауи сымсыз байланыс жүйелерінде қолдануға болады. 
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Исследование звездного неба, проведенное инфракрасным астрономическим спутником (IRAS) в 

1980-х годах, обнаружило множество объектов с инфракрасными (ИК) избытками. Настоящая работы 

посвящена исследованию звезды IRAS 07080 + 0605. Данный объект показывает проявления В[e] 

феномена, которое определяется наличием эмиссионных спектральных линий, включая запрещенные 

линии, исходящих от околозвездного газа, а также сильного ИК избыток на длине λ=2 мкм [1]. 

Фотометрические и спектральные исследования показывают, что свойства объекта аналогичны 

свойствам планетарной туманности Красный прямоугольник. 

Вариации блеска IRAS 07080 + 0605 имеет циклический характер с временными периодами 120 – 

200 дней. Положение линий поглощения не показывает отчетливых периодических изменений. Узкая 

эмиссионная линия Hα в основном формируется вдали от видимой звезды, вероятно, в области 

двойной системы. Закон межзвездного поглощения в направлении объекта согласуется с оптическим 

покраснением, полученным из фотометрических данных. 

 

 
 

Рисунок 1. – Распределение энергии в спектре IRAS 07080 + 0605 и красного прямоугольника в оптической и инфракрасной 

области с поправкой на межзвездное покраснение 

 

Сходство IRAS 07080 + 0605 с красным прямоугольником включает распределение энергии в 

спектре(рис 1), ИК-спектр и линии поглощения в оптической части спектра. IRAS 07080 + 0605 – 

первый объект из группы FS CMa, который может представлять раннюю стадию двойных звезд post-

AGB, которая всегда изучалась отдельно. 
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In the scientific and educational literature on signal theory and digital signal processing, much attention 

is paid to the Fourier transform and the z-transform [1, 2, 3]. In digital signal processing, the Fourier 

transform in discrete time and the z-transform are widely used to characterize signals in the spectral 

(frequency) domain, and to analyze and design D-T LTI systems. 

Special cases application of the z-transform: 

1. solving difference equations with nonzero initial conditions; 

2. analysis of the characteristics of systems that use transfer functions. 

Very rarely in the educational and scientific and technical literature on this topic pay attention to the 

relationship between these two transformations. The connection between the transformations is that in both 

cases the discrete sequence of samples is mapped by a function of some variable. In one case it is a 

frequency, in the other case it is a complex variable (z). 

Consider these formulas: 

The formula of the z-transform: 

 

x(z) = ∑ x[n] z -n 

 

An infinite sum multiplied by z to the power of minus n. 

The formula of the Fourier transform in discrete time (DTFT): 

 

x(e jω ) = ∑ x[n] e -jωn 

 

An infinite sum multiplied by complex exponents to the power of minus jω and n. 

Comparing these formulas, we will see the difference only in the sign of the power of n. 

Thus, the z-transform can be expressed as: 

 

x(re jω ) = ∑ x[n](re jω ) = ∑ {x[n]r -n }e -jωn = F {x[n]r -n } 

z=re jω is a complex variable in polar form. 

 

This allows us to conclude that the z-transform is a generalization of the Fourier transform in discrete 

time to the entire complex plane. Knowing the z-transform, one can obtain the spectrum of a discrete signal 

and obtain the Fourier transform in discrete time (DTFT) by calculating the z-transform for the z values lying 

on the unit circle, where z=e jω . 

Thus, the values of the variable z lying on the unit circle form the frequency axis on the z-plane. 
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The fabrication of structured and highly absorbing silicon (Si), called Black Si (BSi), is a very active 

research topic for renewable energies and photonics, because high light reflection from silicon surfaces is a 

critical issue for many Si-based devices, limiting the generation of electron-hole steam and therefore limiting 

the performance of Si-based power conversion devices. Several methods can be used to increase light 

absorption. 

The aim of this work is to research the structure, morphology, and photoluminescence properties of 

macroporous Si films obtained by a two-stage structuring procedure, including the first electrochemical 

etching (EE) and subsequent alkaline etching (AE). AE of porous Si, after EE, significantly affects the 

structure of the surface, as well as its optical properties, and such processing can significantly improve the 

capture of light on the surface, which can be used for the manufacture of very quickly absorbing arrays [1]. 

During the experiment, we used n-type (111) and p-type (100) single-crystal silicon wafers, for which, at 

EE, the current density j = 0.1 A cm-2 was applied for 4 min and 5 min, respectively. And then the PSi 

samples were directly immersed in a hot (80°C) solution of 8.9 M KOH. SEM images of samples exposed to 

an AE solution for 1.5 min (n-type) and 2 min (p-type) are shown in Fig.1. 

 

а)  b)  

 
Figure 1. – SEM images of PSi plates after alkaline etching: a) n-type; b) p-type 

 

As seen in the top SEM images, the pore wall thickness was not smooth, so some portions of the walls 

dissolve more slowly than others, forming pores of different diameters. These results indicate that alkaline 

etching can have a strong effect on the shape of macroporous Si and can lead to completely new 

nanostructures and structures thus fabricated can significantly increase light absorption. 
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I-V characteristics of the heterostructured nanofilms are very interesting to investigate, 

Obtaining a semiconducting film based on porous silicon, the study of changes in the hysteresis of the I-

V characteristics of the film. 

I-V characteristics of porous silicon film were obtained by measuring the characteristics of 

semiconductors by the L2-56 equipment. Error of that device: U= 2,5 mV, I=0,25A. 

  

а) b) 

№1-figure. №1 flake 2-shows when there is no light ħω=0 and 1- when laser beam affected ħω≠0 change in hysteresis that 

is measured in а) direct measurement b) indirect measurement 

The sample of the porous silicon of n-type, was made at room temperature of t=20˚C, in the light 

conditions was made by electrochemical decomposition on the ground, time of preparation 25.02.21. 

Electrochemical degradation regime: acid composition HF: ЕЕ-1:1, erosion time τ=3min, electrical density 

ј=50 mА/cm2. 

The I-V characteristics of the films vary depending on the corrosion mode. Laser exposure to hysteresis 

changes the area S of the hysteresis, changes its shape, changes its stability at high voltage and changes the 

full width of the hysteresis half-maximum. 
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In communication system there many types of modulated radio signals and distinguishing them from 

each other is the main relevance of this report. Work aimed on to boost the classification accuracy of signals 

on the base of CNN(convolution neural network) on the different level of SNR(signal to noise 

ratio)value[1,2].Convolution neural network structure composed from several convolutional and max-

pooling layers that mainly used in recognition area for optimizing classification algorithm. In order to get 

desirable outcome considered method is CNN-Net training and conducted experiments to SNR on 

classification accuracy[3]. 

 

 
 

Fiure 1. – CNN-Net training 

 

Experiment conducted for SNR values from -20 to 18.Each of next SNR values describe the increase of 

classification accuracy.The first obtained result means that each modulated signals classified clearly with 

accuracy 90.53% by the CNN-Net based architecture(Fig. 1).The main appropriate SNR value is 0.After this 

value classification rhythm starts to boost instantaneously.Classification model of radio signals on the base 

of convolution neural network was able to solve the problem and achieved to excellent results. 
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Magnetic storms are responsible for large depressions in the horizontal (H) component of the Earth’s 

surface magnetic field. Solar flares and coronal mass ejections (CMEs) have the greatest impact on 

geomagnetic activity, especially magnetic storms. Large depressions in the horizontal (H) portion of the 

Earth's surface magnetic field are caused by magnetic storms. We analysed the data for one month in 

September 2017 and found that many of the biggest events occurred between 2 September 2017 until 12 

September 2017. We found during this period the biggest solar flares like X9.3, X1.3, M2.4, M1.4, M7.3, 

M3.9 occurred, including the CMEs and coronal holes. This solar event has then been analysed with the 

geomagnetic field, geomagnetic storm and solar wind parameter. The analysis of horizontal geomagnetic 

field (H component) from the low latitude stations (GUA: Guam, PHU: Phuthuy, SON: Sonmiani) and mid 

latitude stations (AAA: Alma-Ata, KAK: Kakioka, LZH: Lanzhou, NVS: Novosibirsk). In these locations, 

all stations showed a decrement of the value of the H component from the middle of 7 September until the 

early of 8 September. This decrement shows the existence of a geomagnetic storm at that time. We saw the H 

component decrease a lot at the NVS station. This happened when the CME with the solar wind and dynamic 

pressure brought the high momentum of input energy penetrated the earth from northward to southward at 

NVS station. This solar parameter also gives an effect on the ULF variations at low and mid latitudes when 

few of the earthquakes have been detected nearest to these stations. Based on the graph 1 below on 8 

September, we can see the geomagnetic storm and the interplanetary magnetic field have a strong 

correlation, When the SYM/H dropped, the Bz (nT) also decreased until -30nT. This southward Bz 

component indicates the occurrence of a geomagnetic storm. 

 

 
 

Figure 1. -Horizontal geomagnetic storm and variations of solar wind parameter (SYM/H, Dynamic Pressure Solar Wind, Proton 

Density, Speed Solar Wind and Interplanetary magnetic field) 
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Today, economic and industrial development is inextricably linked with the increase in energy 

consumption of traditional energy resources, which leads to the depletion of their reserves. Taking into 

consideration the negative impact of the use of fossil fuels on the ecology and whole ecosystem determines 

the relevance of the use of alternative energy sources in industry and transports. The paper provides an 

analysis of the energy efficiency of the non-conventional energy in the rail industry according to the 

experience of foreign countries. 

The most budding of the renewable energy sources is solar, since the reserves of solar energy are 

inexhaustible, and also have reliable and convenient physical principles for converting into other types of 

energy. The main impediments to the evolution of solar based transports are the weather condition 

dependence, generation of energy with low density (about 1 kW/m2) and low efficiency of photovoltaic (PV) 

panels (approximately 15%)[1-2]. A properly chosen photocell can be the solution to low efficiency 

problems. The use of elements based on a compound of gallium arsenide and aluminum makes it possible to 

increase the efficiency up to 35%. However, the cost is much higher than that of silicon. Therefore, solar 

cells based on high-resistance epitaxial silicon structures on cheap low-resistance substrates, which are 

highly efficient and cheap, are the most promising for use in trains [2]. 

 

 
 

Figure 1. Solar train. Image credits to http://byinnovation.eu/wp-content/uploads/2017/12/BYRON-BAY-solar-train-tech.jpg 

 

Given the experience of India, it would be good to first introduce a hybrid system, namely to start using 

diesel-solar trains, where solar panels on the roof of the train connected to the batteries that provide energy 

(about 15%) for the lightning and air conditioning. This will allow diminishing the emissions of carbon 

dioxide to environment by 200 tons and permitting to economize about 21 thousand liter diesel fuel per year 

[3]. 
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This paper discusses new solar-powered air conditioning systems. The purpose of this system is to use 

solar thermal energy for efficient cooling in summer and for heating hot water and buildings in winter. The 

discussed methods are manufactured with absorption cycles and heat pumps. One end of the expansion / 

condensation piping system heats up and the other end becomes cold enough to make ice. Kazakhstan is also 

a country with a high potential for insolation, the average annual solar time is 2200-3000 hours. The paper 

considers the assessment of solar energy resources of the SPP "Burnoye-2". [1-2]. 

 
Table 1.  

 

Actual daily schedule (by hours) of generation volumes for July 21-27, 2020. by SPP “Burnoye-2”. 

 
Nur-

Sultan 

Time 

Central 

European 

Time 

Production 

21.07.20 22.07.20 23.07.20 24.07.20 25.07.20 26.07.20 27.07.20 

9-10 5 24 571 23 401 22 019 20 380 22 485 22 963 12 336 

10-11 6 32 132 24 404 26 976 13 050 31 307 30 160 30 038 

11-12 7 36 984 34 435 28 577 10 330 34 719 35 835 35 519 

12-13 8 40 186 37 237 35 550 19 423 37 022 37 054 39 086 

13-14 9 41 057 24 876 31 447 19 090 37 578 37 880 38 673 

14-15 10 38 894 35 064 31 132 18 464 38 475 36 508 37 450 

Daily totals 336 953 295 054 259 790 185 993 318 886 286 801 290 034 

 

 

 
 

Figure 1. Graph of generation volumes 
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Қазіргі экономикалық жағдайда жаңа технологияларды енгізумен оны ары қарай дамыту үшін 

негізгі қойылатын талап, олар аз шығындармен ерекшеленуі болып табылады. Бұл ретте қолданыста 

тұрған жабдықтың ең бастысы-қазандықтың экологиялық сипаттамаларын жақсартумен байланысты 

болып саналады. 

Плазмалық жағуды жəне негізгі алаудың жануын тұрақтандыруды қолдана отырып, шаң тəрізді 

қатты отынды жағу технологиясына жүйелі зерттеу жүргізілген. Бұл технология салыстырмалы түрде 

арзан жəне оны қайта құру аясында қолданыстағы жабдықта қолдануға жарамды болып келеді. 

Плазмалық жағу технологиясын дəстүрлі технологиямен салыстырғанда сыртқы жəне ішкі түрлерінің 

барлығы жақсы теңдестірілген. Оны келесі суреттен көруге болады. Плазмалық технологияның 

бəсекеге қабілеттілігі артып, плазмалық от пен көмір алауының жарықтандыруымен энергия 

блоктарының тиімділігі дəстүрлі қондырғылардан асып түсетінін көреміз. 

Бұл ретте ең жақсы экологиялық сипат-

тамаларға байланысты плазмалық технология 

дəстүрлі технологиямен салыстырғанда əлде 

қайда тиімді, осыған байланысты энер-

гетикалық блокты қамтамасыз етілген аймаққа 

шығару (Шб) жəне плазмалық технологияның 

экологиялық инфрақұрылымын (Шинф) қалпына 

келтіру шығындары 16- 33% аз жəне 18-28%-ға 

тиісті. Плазма технологиясы дəстүрлі 

технологиямен бəсекелес болғандықтан, 

термодинамикалық цикл параметрлері 

тұрғысынан энергия блогының оңтайлы 

профилін өзгертумен шектелмей, шығындарды 

оның агрегаттары мен жабдықтарына қайта 

бөлу қызығушылығын туғызады. 

Плазмалық тұтану жəне шаң-көмір алауын 

жарықтандыру технологиясы кез-келген 

қуаттың электр жүйелерінде қолдануға 

жарамды. Экологиялық факторлардың өзгеруі жағдайында жылуландыру энергоблоктары 

жұмысының тиімділігі іс жүзінде өзгермейді, бұл плазмалық жағу жəне шаң-көмір алауын 

жарықтандыру технологиясы үшін ең дұрыс шешімдердің тұрақтылығы мен кешенді теңгерімділігін 

көрсетеді. Энергоблоктың құрамындағы отынды термоөңдеу іс жүзінде кез келген қуаттағы 

энергожүйелер үшін тиімді. Жоғары қуатты жылу блоктарын (130 МВт-тан жоғары) пайдалану артық 

энергия жүйелері үшін ғана орынды жəне экономикалық тұрғыдан ақталған. Отынды термиялық 

дайындаумен жылыту энергия блогының оңтайлы қуаты 80% құрайды. 

 
Әдебиеттер 

 

1.Ларионов В.С., Ноздренко Г.В., Щинников П.А., Зыков В.В. Технико- экономияеская эффективность энергоблоков 

ТЭС: Учеб. пособие. – Новоси- бирск. НГТУ, 1998. — 31 с. 
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ФЕРМЕРЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТЫ СУМЕН ҚАМТУҒА АРНАЛҒАН  

ЖЕЛ ҚОНДЫРҒЫСЫН ЖОБАЛАУ 

 

Адаев Ө. Е. 
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ. 

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к. Манатбаев Р.Қ 

 

Қазақстан Республикасының алыс жəне шөлді аймақтарында өте көп шағын ауыл шаруашы-

лықтары бар. Ауыл шаруашылығы су ресурсын көп мөлшерде қажет етеді. Ал қалалар мен 

мегаполистерден алыс аймақтарда су жүйелері орнатылмаған. Бұл шаруашылықтар үшін өте қиын. 

Техникалық су болмаған жағдайда кез-келген шаруашылық өмір сүрмейді. Мысал ретінде мал 

шаруашылығы, егін шаруашылығы əр уақытта сумен қамтылуы тиіс. Соған орай осы зерттеу 

жұмысында фермерлік шаруашылықты сумен қамту жолы қарастырылыған. Сумен қамту үшін 

арнайы сорғы ретінде қолданылатын жел қондырғылары қолданылады. Бұл жел қондырғылары 30-50 

метр тереңдіктен грунт суын сорғы арқылы жер астынан шығара алады. Əрбір фермер осы 

қондырғыларды орнатып өз қожалығын сумен қамти алады. 

Жел қондырғысының типі горизонталь осьті жел қондырғыларына жатады. Қалақша саны көп 

болғанына орай оны көп қалақшалы деп атайды. Басты ерекшелігі төмен жел жылдамдықтарында 

жұмыс істей алады. Жел қондырғысы бірнеше бөліктерден тұрады: жел доңғалағы, мұнара, төменгі, 

рама, сорғы. 

Осы зерттеу жұмысында айтылған жел қондырғысының желді пайдалану коэффиценті 22,74% 

екені анықталды. Ол желден алатын энергия үлесін көрсетеді. Əр қарай есептеулер мен талдаулар 

жүргізу үшін қондырғының номиналды қуаты 1000 Ватт мөлшерінде алынды. Алынған қуат 

мөлшеріне сай геометриялық, статикалық параметрлері жəне сорғының өнімділігі анықталды. 

Параметрлерді анықтағаннан кейін талдаулар жүргізіліп, талдаулар нəтижесінде шағын 

шаруашылықты қамтуға болады. Ол шаруашылық түрлері: шағын мал шаруашылығы жəне шағын 

егін шаруашылығы. 
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ҚAЗAҚCТAН РECПУБЛИКACЫНЫҢ ЭНEРГEТИКAЛЫҚ ОБЪEКТIЛEРIНДE ШEТ EЛДIК 

ӨНДIРУШIЛEРДIҢ ЭЛEКТР ҚОНДЫРҒЫЛAРЫҢ EҢГIЗУДIҢ ТИIМДIЛIГIН ТAЛДAУ 

 

Ақшолақова Г.И. 
Ғылыми жетекші: кандидат физ.-мат.наук. – Гaбдyллинa Г.Л.  

Әл- Фараби атындағы ҚазҰУ, физика-техникалық факультеті, Алматы 

e-mail: aksholakova.gauhar@gmail.com 

 

Бұл жұмыста Қaзaқстaн Рecпyбликacындaғы энeргeтикaлық объeктiлeрдi дaмытyғa бaйлaныcты 

дaмығaн eлдeрдiң энeргeтикa жүйeлeрiмeн caлыcтырa отырып, олaрдaғы өндiрiлeтiн құрылғылaрды 

тиiмдi пaйдaлaнy көзделген. Қазақстандағы энергетикалық объектілерде қолданылатын шет елдік 

құрылғыларды саралау мақсатында зертелінетін объекті ретінде «Батыс Қазақстан электр желілерін 

тасымалдау компаниясы» Акционерлік Қоғамы алынды. «Батыс Қазақстан электр желілерін тасы-

малдау компаниясы» Акционерлік Қоғамы Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан облысын-

дағы тұтынушыларды тұрақты жəне үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін жұмыс 

істейді. 

Облыста көптеген өңірлер сияқты электр желілері өткен ғасырдың жетпісінші жылдары 

жүргізілді. Жабдықтың 60 пайызы ескірген. Қазіргі уақытта электр желілерін ауыстыру, авто-

маттандырылған жүйеге көшу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жердегі қондырғылар Ресейлік ескі 

үлгідегі қондырғылар. Оларды ауыстыруға əкелген жағдай құрылғылардың ұзақ жыл жұмыс жасап 

тұруы жəне жаңа үлгілерінің қосымша артықшылықтары. Облыста ауыстыру керек электр 

құрылғылардың тізімі анықталған, сол құрылғыларды таңдау үшін шет елдік электр қондырғыларын 

өндіруші ірі компаниялардың өнімдерін салыстыру жұмыстары жүргізілді. Электр қондырғыларының 

бір бөлігі ҚС-ды (қосалқы станция) жаңғыртуға арналған күштік ажыратқыштар таңдау. Вакуумды 

ажыратқыштарды қолданған кезде шағын индуктивті токтарды коммутациялау кезінде (жүктемесіз 

күштік трансформаторларды, тежелген немесе іске қосылатын электр қозғалтқыштарын ажырату) 

электр жабдығын оқшаулау үшін қауіпті асқын кернеулердің пайда болуы мүмкін екенін ескеру 

қажет.[1] Таңдау ажыратқышы, болу тиіс жағдайлар: номиналды кернеуі Uқұр ≤ Uном.[1] LF сериялы 

элегазды ажыратқыштардағы каталогтық деректерді қарастыра отырып жəне 10 кВ кернеуге LF1 

типті ажыратқышты алдын ала таңдаймыз, Uқұр = 10 кВ ≤ Uном = 10 кВ (шарт орындалады). Есeптey 

нəтижeлeрiнен кейін таңдалынған құрылғылардың бір бөлігі 1-кeстeдe көрсeтiлгeн. 

 
1-кесте 

 

Құрылғыларды ауыстыру жобасы 

 
Іс-шаралар атауы Таңдалған құрылғы 

110/35/10 кВ "Западная" ҚС жаңғырту: 10кВ 

ажыратқыштарын ауыстыру, 6 дана 

LF 6, 10 кВ элегазды ажыратқышы 

110/35/10 кВ "Омега" ҚС жаңғырту: 10кВ 

ажыратқыштарын ауыстыру, 2 дана 

LF 6, 10 кВ элегазды ажыратқышы 

220 кВ ҚС үшін жаңғырту: "Пригородная" –

4дана,"Деркул"-3дана,"Омега"-1дана ажыратқыштарды 

ауыстыру 

SiemensЗАР1FG -245 ажыратқышы 

 

  

mailto:aksholakova.gauhar@gmail.com


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

240 
 

УДК 693.547; 624.131 

 

ЖЫЛЫЖАЙДА ЖӘНЕ КӨКӨНІС ҚОЙМАСЫНДА МИКРАКЛИМАТТЫ БАСҚАРУДЫҢ 

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ 

 

Алмабеков Р.Ғ. Сапарбай А.А. 
Әл-Фараби атындағы КазҰУ, Алматы 

Ғылыми жетекші: phD Шыныбай Ж.С. 

 

Бұл жұмыста басқару жүйесінің жұмыс істеу дəлдігін арттыру арқылы жылыжай мен көкөніс 

қоймасының температуралық режимін басқару процесінде энергия үнемдеуді қамтамасыз ету 

қарастырылады.. Микроклимат-өсімдіктерге əсер ететін өндірістік ортаның келесі параметрлерінің 

үйлесімімен сипатталатын бөлмедегі жағдайлар: ауа температурасы, салыстырмалы ылғалдылық, 

ауаны желдету немесе ауаның ылғалдылығы, қоршаулар мен технологиялық жабдықтардың 

беттерінің температурасы.Сондықтан бұл жұмыста біз микроклиматты басқарудың энергия 

үнемдеуін дамытуды ұсынамыз. 

Автоматтандыру жүйелері бойынша жұмыстарды талдау қазіргі кезде жылыжайлар мен көкөніс 

қоймаларындағы жылу режимдерін автоматты реттеу жүйелерінің дəл сипаттамалары зерттелмегенін 

көрсетеді. Сонымен қатар, жүйенің құрылымы мен алгоритмдік қамтамасыз етілуінің жылу 

режимдерін ұстап тұрудың алынған дəлдігіне əсерін талдау жоқ. Қателерді анықтау əдістері, əдетте, 

түрлендіру сипаттамаларының құрылымдық қасиеттерін ескермейді, сондықтан мұндай əдістерді іске 

асыру шығындары негізсіз жоғары. Сондықтан микроклиматтың энергия үнемдейтін жүйесін зерттеу 

өзекті мəселе болып табылады.[1]  Зерттеу нысаны – жылу модулінің жұмысын автоматты басқару 

жүйесі. Сондықтан, бұл жұмыста жылыжай мен көкөніс қоймасының микроклиматын үнемдеу үшін 

жылу модулін пайдалану кезінде үнемдеу нəтижелерін ұсынамыз.  Жылу модулі компрессорының 

электр қозғалтқышы тұтынатын қуат: 𝑁 =  
𝑄

𝜑
, φ-жылудың өзгеру коэффициенті, Q – жылу модуліне 

орташа жылу жүктемесі,қазандықтағы отын шығыны 15 кВт жылу өндіруге: В =
𝑄𝑛

𝑄𝑝
; 𝑄𝑝-шартты 

отынның жану жылуы , жылу модулі компрессорының жетегі үшін электр энергиясын өндіруге 

арналған ЖЭС – ке отын шығыны 𝐵 = 𝑁 ∗ 𝑛жэс; 𝑛жэс – шартты отынның меншікті шығыны, шартты 

отынның меншікті үнемделуі (босатылған жылу бірлігіне) Δв= ΔВ/ Qn [2] 

 
1-кесте.  

 

Жылыжай мен көкөніс қоймасының микроклиматын үнемдеу үшін жылу модулін пайдалану кезінде үнемдеуге 

арналған күтілетін нəтижелер. 

 
ТМ жылу 

жүктемесі Q, кВт 

ТМ қуатын 

тұтыну N, кВт 

ТМ жетегі үшін 

электр 

энергиясын 

өндіруге 

арналған шартты 

отын шығыны 

кг/ай 

Қазандықтағы 

шартты отын 

шығысы, Вк, 

кг/ай 

Шартты отынды 

үнемдеу, ΔВ 

кг/ай 

Шартты отынның 

меншікті үнемдеуі, 

ΔЬ кг/ГДж 

10 3.51 884.2 1105.42 221.2 8.52 

15 5.263 1326.24 1658.13 331.9 8.53 

20 7.01 1768.42 2210.8 442.43 8.54 

25 8.78 2210.53 2763.56 553.03 8.534 

30 10.53 2652.63 3316.26 663.63 8.53 

 
Әдебиеттер 

 

[1].Oбoснoвание энергoсберегающей технoлoгии гидрoнагрева вoды и разрабoтка струйнoгo теплoвoгo мoдуля для 

автoнoмнoгo теплoснабжения,oчистки вoздуха и технoлoгических прoцессoв на oбъектах АПК: Oтчёт o НИР 

(прoмежутoчный)/ КазНАУ. № гoсрегистрации 0111РК00466. Рукoвoдитель Е.Саркынoв -Алматы, 2014,-76 с. 

[2].Г.Н Узаков научные основы повышения энергоэффективности систем теплохладоснабжения плодоовощехранилищ 

с использованием нетрадиционных источников энергии.  
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СУТЕГІНІ ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ МЕМБРАНАЛЫҚ 

РЕАКТОРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Асамұрат Арнұр,  

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ. 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Қаласов Нұрдаулет 

 

Сутегі əмбебап екінші ретті энергия тасымалдаушы бола отырып, əр түрлі бірінші ретті энергия 

көздерін барынша тиімді пайдалануға жəне мұнай мен газдың шектеулі ресурстарын оларды 

пайдаланудың барлық саласында алмастыруға мүмкіндік береді. 

Сутегі реакция барысында жүйеден алынып отыратындықтан, тепе теңдік сутегі өндірісі жағына 

қарай ығысады жəне конверсия 100% дейін жетуі мүмкін. Егер тығыз металл немесе протон өткізетін 

керамика мембрана пайдаланылса, пермеат ағыны 100% таза сутегі болуы мүмкін, себебі бұл 

материалдар теория жүзінде сутегін тасымалдау үшін өте тиімді [1]. 

Гидратациялау үшін арналған катализдік мембраналы реактордың сызбасын қарастырайық (1 – 

сурет). Алдымен сутегі мембранаға беріледі, мембрана адсорбталады, диссоциацияланады жəне 

сутегі мембрана арқылы диффузияланады. 

 

 
 

1 – сурет. Тығыз металл мембранада гидратациялау механизмінің сызбасы. (P) – бастапқы өнім, (H) – сутегі атомы жəне 

(PH) – гидратацияланған өнім. (*) адсорбталған немесе абсорбталған өнімдерді білдіреді 

 

Катализдік мембраналы реактордың жаңа конструкциясының ерекшелігі сутегі ары қарай бетке 

диффузияланғанда беттің кез келген басымдылыққа ие бөлшектерімен сутегінің реакцияға 

түсетіндігі. Бұл жерде бет бастапқы өнімді гидратациялау катализаторы ретінде қызмет атқарады. 

Сутегі атомдары масса арқылы диффузияланғанда олар бетте кез келген адсорбталған бөлшектермен 

соқтығысады жəне өзінің жоғары реактивті атомды түрінде беттегі кез келген бөлшектерді 

гидратациялайды. 

Жалпы, сутегін өндіру үшін арналған мембраналық реакторларды бір газ ағынынан басқа бір газ 

ағынына сутегін тасымалдау үшін қолдануға болады. Мысалы, көмірсутекті түрлендіру сутегінің 

негізгі өнеркəсіптік көзі болып табылады жəне осындай газ ағындарынан сутегін тазалау бойынша 

көптеген жұмыстар жүргізілген. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер 
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Қазіргі таңда АЭС-ның қауіпсіздігін қамтамасыз ету өзекті мəселе болып саналады. 

Ғалымдардың айтуынша, біздің елімізде уран өндірісі бойынша əлемде көшбасшы болып қана 

қоймай, атом энергетикасын да экспорттауға қабілетті. 

Негізгі жалпы АЭС-ның қауіпсіздік жүйесі бойынша иондаушы сəулелену мен радиоактивті 

заттардың қоршаған ортаға таралуынан сенімді қорғайтын 4-тосқауылдан тұрады. Олар: 

1. Жылу бөлгіш элементтің қабығына бөліну өнімдерінің шығуына жол бермейтін-отын 

матрицасы. 

2. Бөлу өнімдеріне негізгі айналым тізбегінің салқындатқышына кіруге мүмкіндік бермейтін-

жылу бөлгіш элементтің қабығы. 

3. Қорғаныш герметикалық қабықшаға бөлу өнімдерінің шығуына кедергі келтіретін негізгі-

циркуляциялық контур. 

4. Қоршаған ортаға бөліну өнімдерінің шығуын болдырмайтын-қорғаныштық герметикалық 

қабықшалар жүйесі. 

Сонымен қатар, арнайы қорғаныс жүйелері мен қорғаныс құрылғылары бар. Атап айтқанда, 

активті аймақтың авариялық салқындату жүйесінің элементтерінің бірі- бор қышқылы бар арнайы 

сыйымдылықтар болып табылады, олар барынша жобалық авария- реакторды салқындатудың бірінші 

контуры үзілген жағдайда, активті аймақты салқындатуға арналған. 
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Қазіргі заманның ең өзекті мəселелерінің бірі тұрмыста да, агроөнеркəсіптік кешеннің өндірістік 

процестерінде де энергетикалық ресурстарды үнемдеу болып табылады. Мұның себебі отын-

энергетикалық ресурстардың сарқылу үрдістері, энергия өндіруге жұмсалатын шығындардың өсуі 

жəне жаһандық экологиялық проблемалар. Отын ресурстарын үнемдеу мен қоршаған ортаны 

қорғаудың тиімді құралдарының бірі күн энергиясын, сондай-ақ ең аз шығындар жұмсай отырып, 

энергиямен жабдықтаудың, энергия үнемдеудің жəне қоршаған ортаны қорғаудың өткір мəселелерін 

кешенді түрде шешуге мүмкіндік беретін, сонымен қатар жаңартылатын энергия көздері негізінде 

құрамдастырылған энергиямен жабдықтау жүйелерін кеңінен пайдалану жоғарыда аталған 

мəселелерді шешуге септігін тигізетіндігі анық. 

Заманауи күн жылу энергетикалық жүйелерін жобалау жəне оңтайландыру кезінде көптеген 

техникалық жəне басқа да шектеулерді ескеру қажет. Бұл көбінесе мұндай жүйелердегі ішкі жəне 

сыртқы байланыстардың күрделілігіне жəне олардың одан əрі күрделену тенденциясына байланысты. 

Осыған орай техникалық-экономикалық зерттеулердің маңызы артып келеді. Атап айтқанда, аралас 

күн жылу энергетикалық қондырғыларының оңтайлы параметрлері мен құрылымына жақын 

параметрлерін, технологиялық схеманың түрін жəне жобалық əзірлеу сатыларындағы жабдықтың 

профилін анықтау бойынша қарастырылып отырған мəселелерді нақтылауға болады. Сонымен қатар, 

таңдалған сипаттамаларды оңтайлы сипаттамаларға жақындату арқылы бұл мəселені ішінара шешу, 

көптеген зерттеулер көрсеткендей /1/, экономикалық əсерді қамтамасыз етеді жəне, ең бастысы, 

жүйенің сенімділігін арттырады. 

Осыған байланысты қарапайым күн панелінде алынған көрсеткіштерге келетін болсақ. Күн 

панельдері күн сəулесіне бағытталған жəне олардың беті күн сəулелеріне перпендикуляр болған 

кезде тиімді жұмыс істейді. Күн аспан арқылы шығыстан батысқа қарай жылжиды. Аспандағы күннің 

орналасуы 2 координатамен анықталады-иілу жəне азимут. Көлбеу-бұл бақылаушы мен күнді 

байланыстыратын сызық пен көлденең бет арасындағы бұрыш. Азимут-бұл күн бағыты мен оңтүстік 

бағыт арасындағы бұрыш. Панельдер 36 градус бұрышта орналасқан жəне оңтүстікке бағытталған 

кезде өндіріс максималды (100%). Атап айтатын болсақ, жазда оңтайлы көлбеу бұрышы 30-40 градус, 

ал қыста – жердің ендігіне байланысты 70-тен асады. Көктем мен күзде көлбеу бұрышы жаз бен 

қыстың бұрышының арасындағы орташа мəнге ие. Қарастыра келе, 90° – тан өзгеше бұрышта күн 

сəулесінің түсуі кезінде күн панельдері алатын күн энергиясының мөлшерін есептеу нəтижесіне 

тоқталайық. Күн панельдері оңтүстікке бағытталған, бойлық көлбеу жоқ. Күн оңтүстік- шығыстан 

жарқырайды. Күн батареялары мен күн бағыты арасында перпендикуляр сызылған сызық 360/8=45 

градусқа тең бұрышқа ие. Құлаған күн сəулесінің бір шоғырының ені tan (|90-45|) / sin (|90-45|) = 1.41 

болады, ал күн панельдері алатын күн энергиясының мөлшері, егер күн оңтүстіктен дəл жарқырап 

тұрған жағдайда 1/1.41=71% құрайды. 
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Əуе желілеріндегі (ƏЖ) мұз қатудың болу себебі екі процеспен түсіндіріледі: а) жауын-шашын 

салдарынан мұздану (қар, жаңбыр жəне т.б.); б) десублимация, конденсация процесінде мұздану [1]. 

Əуе желілерін жобалау кезінде тіректер арасындағы сымның салбырау биіктігі (стрела провеса) 

сымдардың салмағына жəне тіректердің биіктігіне байланысты ғана есептелмейді, сонымен қатар ƏЖ 

өтетін аймақтың метеорологиялық жағдайларына да байланысты болады. Мұз шөгінділері мен ƏЖ-

дегі жел жүктемелерін ескермеу – ƏЖ-нің зақымдануына немесе авариялық ажыратылуына əкеледі, 

ал бұның салдары елеулі экономикалық шығындарды тудырады.[3] 

Мұздану жəне жел жүктемелері болмаған жағдайда тіректер арасындағы арақашықтық артады, ал 

бұл жағдай тіректердің азаюына əкеледі, сəйкесінше экономикалық шығындар да азаяды. Ұсынылған 

жұмыста «KEGOC» АҚ балансындағы «Түлкібас» ҚС – «Бурное» ҚС аралығындағы ƏЖ – 220кВ 

мысалында тіректер арасындағы арақашықтықтар екі режимде есептелді (1-кесте): І) сымның 

салмағына жəне тіректердің биіктігіне ғана байланысты арақашықтықтар; ІІ) мұздану шөгінділеріне 

жəне жел жүктемелеріне де байланысты болғандағы арақашықтықтар. Аталған ƏЖ ҚР ЭҚБК сəйкес 

мұздану ауданы бойынша ІІІ санатта (с = 20 мм) жəне ауданның жел жылдамдығы бойынша V 

санатта (q = 100 даН/м2 немесе кгс/м) орналасқан [2]. Сымның бекіту нүктелерін сымға қосатын 

түзуден тік қашықтық салбырау биіктігі (стрела провеса) деп аталады жəне былай анықталады [4]: 

 

𝑓 =
𝛾𝑙2

8𝜎
           (1) 

 
1 – кесте.  

Есептеу режимдері 

 
№ Есептеу режимдері Тіректер саны Арақашықты

қтың 

ұзындығы, м 

Ең жоғары 

температурадағы 

сымның салбырау 

биіктігі 

І Сымның салмағына жəне тіректердің биіктігіне 

ғана байланысты арақашықтық 

162 380 f<fmax 

(f <12.5) 

І

І 

Мұздану шөгінділеріне жəне жел жүктемелеріне де 

байланысты болғандағы арақашықтық 

262 234 f<fmax 

(f <12.5) 

 

Есептеулерге сəйкес, «Түлкібас» ҚС –«Бурное» ҚС аралығындағы 220кВ ƏЖ тіректерінің 

биіктігі 22,5м болған кезінде АС-300/66 маркалы сымды таңдағанда, мұздану шөгінділері жəне жел 

жүктемелері болған жағдайда, бұл тіректер арасындағы қашықтық азаюына əкеледі, тиісінше 

тіректердің саны (сонымен қатар, траверс, оқшаулағыштар жəне т. б.) көп болады, бұның салдарынан 

желінің құны 38%– ға қымбаттайды. 
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Зepттey жұмысының мaқсaты – Aлмaты қaлaсындa opнaлaсқaн жылытy қaзaндығының тeхнo-

лoгиялық пpoцeстepiн бaсқapy əдiсiн жeтiлдipy. Зepттey нысaны peтiндe Aлмaты қaлaсының Көкжиeк 

ықшaмayдaнындaғы ayдaндық қaзaндықтa opнaлaсқaн КВ-ГМ-23,26-150 сy қыздыpyшы гaз-мaзyтты 

қaзaны қapaстыpылaды. 

 

 
 

Сypeт 1. КВГМ-23,26-150 қaзaнының фpoнтaль бeттeгi сызбaсы 

 

Бaқылayды күшeйтy үшiн, жұмысты oңтaйлaндыpy үшiн, əpi экoнoмикaлық тұpғыдa oтынды 

үнeмдey үшiн aвтoмaтты бaқылayды қaзaндықтapдa қoлдaнaды [1]. Сoл сeбeптi, aтaлмыш қaзaн-

дықтың бaқылay-өлшey aспaптapынa сипaттaмa бepiлiп, oлapдың aвтoмaттaндыpy жүйeсi қapaс-

тыpылyдa. 

Eсeптeyлep мeн зepттeyлep нəтижeсiндe қoсымшa қoндыpғылap тaңдaлынып oтыp: жылy бepiсi 

G=38
м3

с𝑎ғ
, қyaты 11-45 кВт бoлaтын ЦНС(Г)38-44...20 типтi мaзyтты қaйтa aйдay сopғысы; жылy бepiсi 

G=38
м3

с𝑎ғ
 , қyaты 30 кВт бoлaтын К-100-65-200 жұмыстық сy сopғысы; : жылy бepiсi G=250

м3

с𝑎ғ
 , қyaты 

35,3 кВт бoлaтын сyдың қaйтa aйнaлым сopғылapы тaңдaлынды [2]. Төмeнгi қысымдaғы тaбиғи гaз 

бeн мaзyтты aшық түpдe жaғyғa apнaлғaн PГМГ-2 гaз мaзyтты жaнapғылapынaн eкey қaбылдaнды. 

Сoнымeн қoсa, сyдың құpaмынaн O2 мeн СO2 гaздapын жoю үшiн ДA-5/2 aтмoсфepaлық дeaэpaтopын 

пaйдaлaнy көздeлiп oтыp. 
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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
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Научный руководитель: д.т.н., проф. Рустамов Н.Т. 

МКТУ имени Х.А.Ясави 

e-mail: babakhan.shokhrukh@ayu.edu.kz 

 

Как известно, с некоторых пор развитие ветроэнергетики двигается по двум направлениям. В 

одном из них совершенствуются конструкции мощных ветрогенераторов для электрических станций, 

которые могли бы встраиваться в централизованные системы электроснабжения наравне с другими 

источниками энергии. Для этой цели используются установки мощностью от нескольких сотен кВт 

до нескольких МВт, которые образуют целый парк агрегатов на специально выделенных 

территориях. В этом случае источник энергии становится одностадийным[1]. Второе направление, 

это совершенствование конструкции ВЭУ, с целью повышение КПД ветрогенератора за счет 

эффективного использования альтернативных источников энергии. Для этого предлагается 

различные формы лопасти ВЭУ[2]. В данной работе предлагается методом гибридизации повысит 

энергоэффективность ВЭУ. Ниже на рисунке показан предлагаемый метод. Эффективность ВЭУ 

получается за счет получения трех типов тока: i1- ток из ветрогенератора; i2- индукционный ток из 

катушки; i3- ток из солнечных панелей. Наше исследования показало, что с помощью такой 

гибридизации можно повысит энергоэффективность на 10-15%[1]. При этом, что очень интересно 

происходит сокращения площади для использования солнечных панелей. 
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ЖЫЛУ МАССА АЛМАСУ ПРОЦЕСТЕРІН ЗАМАНАУИ КОМПЬЮТЕРЛІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНДА 3D-МОДЕЛЬДЕУ 

 

Байғара Ә.Ж., 
 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ. 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы, PhD Максимов В.Ю. 

 

Қазақстан Республикасы жазы ыстық, қысы суық түрде сипатталатын климаты шұғыл 

континенттік аумақта орналасқан. Республиканың солтүстік аймақтарында қыс мезгілдерінде сыртқы 

ауаның температурасы көп жағдайда минус 40-50º дейін төмендейді. 

Қазақстанда жылумен жабдықтау жүйесінің үш түрі дамыған: ЖЭО жылыту, орталықтан-

дырылған жылумен қамтамамыз ету – аудандық, орамдық жəне топтық қазандықтардан жылыту жəне 

жергілікті үй қазандықтары мен пештерден жылытатын орталықтандырылмаған [1]. 

Жаңа тиімді су қыздыратын қазандықтарды қолдану Қазақстанға жыл сайын бір миллион 

тоннадан астам шартты отынды үнемдеуге жəне жылына атмосфераға шығарылатын зиянды заттар 

мен жылыжай газын 3000 т астам қысқартуға мүмкіндік береді. 

 

 
1 – сурет. NO концентрациясының жану камерасының биіктігіне h тəуелділігі 

 

1 – суретте жану камерасындағы NO концентрациясының жану камерасының биіктігіне h тəуел-

ділігі келтірілген. Суреттегі графикке талдау жүргізе отырып, NO концентрациясы жану камера-

сының биіктігі h 10-12 м болғанда максималды көрсеткішке жететіндігін көреміз. 3-D модельдеу 

жүргізу нəтижелері арқылы өзімізге қажетті оңтайлы көрсеткіштерді анықтай аламыз. 
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КҮН КОЛЛЕКТОРЛАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ҮЙДІ ЖЫЛУМЕН ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СУМЕН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ 

 

Бакинбаева А.Т.,  
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ. 

Ғылыми жетекші: п.ғ.к. Бекалай Н.К. 

 

Жылумен жабдықтайтын күн жүйелері деп жылу энериясының көзі ретінде күн радиациясын 

пайдаланатын жүйелерді айтады. Олардың басқа төмен температуралық жылыту жүйелерінен 

сипаттық ерекшеліктері арнайы элементті – күн радиациясын ұстауға жəне оны жылу энергиясына 

түрлендіруге арналған гелиқабылдағыштың қолданылуы болып табылады. 

Жылытудың осы əдісімен есептеу міндеті жылу шығынын өтеу үшін жинақтауды ескере отырып, 

күн радиациясының ағынын бөлмеге өткізу үшін жарық саңылауларының қажетті ауданын анықтау 

болып табылады. Əдетте, суық мезгілде коллекторлық ғимараттың пассивті жүйесінің қуаты 

жеткіліксіз, сондықтан ғимаратқа жүйені құрамдастырылған түрге келтіретін қосымша жылу көзі 

орнатылады. Бұл жағдайда есептеу арқылы жарық саңылауларының экономикалық тұрғыдан 

қолайлы аудандарын жəне қосымша жылу көзінің қуатын анықтайды [1]. 

 

 
 

1 – сурет. Жылу тұтынудың жылдық графигі 

 

Күн коллекторларының негізінде үйді жылумен жəне ыстық сумен қамтамасыз ету үшін қажетті 

күн элементтерін анықтау үшін үйге қажетті жылудың жылдық графигін тұрғызамыз (1 – сурет). Осы 

суретке негізделе отырып есептеулерді жүргіземіз. Күн коллекторларының негізінде жылыту 

жүйелерін жобалау біршама мəселелерді шешуге мүмкіндік береді, атап айтқанда экологиялық, 

экономикалық жəне т.б. Күн энергиясы Жердегі қазіргі таңда ресурсы таусылуға жақын энергия 

көздеріне таптырмас балама болып табылады. 
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Болжамды қажеттіліктерді ескере отырып, күн электр жүйесінің қуатын есептейміз. Ол үшін 

қарапайым арифметикалық есепті бірнеше индикаторлардан шешу жеткілікті. Ең алдымен, электр 

жабдықтарының автономия режимінде жұмыс істеуін анықтау қажет. 1-кестеге сəйкес объектінің 

орташа тəуліктік тұтыну қуаты – 3778Вт·сағ, фотоэлектрлік модульдің номиналды қуаты (ФЭМ) – 

200 Вт, объектіні пайдалану кезеңі – жыл бойы, осы кезеңдегі күн инсоляциясының коэффициенті 

(желтоқсанға сəйкес келетін күн сəулесінің түсуінің ең аз ұзақтығы алынады) – 4(күніне 4 сағат күн) 

[1]. 
1-кесте. 

 

Объектінің тəуліктік тұтыну қуаты 

 
Айнымалы ток жүктемесі бар 

тұтынушылар 

қуаты саны жұмыс ауырлық 

Вт дана Сағ/күн Вт·сағ/күн 

Тоңазытқыш 170 (1,1А) 1 8 1360 

Кір жуғыш машина 500 1 1 500 

Теледидар 0,7·220=154 1 5 770 

Компьютер 40 1 6 240 

Микротолқынды пеш 1400(1,5А) 1 0,08(5 мин) 112 

Бу үтік 1500 1 0,08(5 мин) 120 

Телефон 9·1=9 1 24 216 

Электронды сағат 5·1=5 1 24 24 

Тұрмыстық аспаптардың энергия сыйымдылығының 

жиынтығы 

3778 Вт 

 

1.Фотоэлектрлікмодульдердіңсанынанықтау (ФЭМ) 

Бастау үшін бір ФЭМ орташа тəуліктік энергия өндірісіне септейміз: 200 Вт · 4 = 800 Вт·сағ. 

Бұдан əрі күн модульдерінің қажетті санын есептейміз: 3778Вт·сағ / 800 В·сағ = 4,7 модуль. Объект 

жыл бойы пайдаланылатын жағдайда ФЭМ саны ауа-райының нашар жағдайларына, яғни 

инсоляцияныңең аз маусымдық коэффициентімен уақыт кезеңіне қарай айқындалады. 

2.Аккумуляторлық батареялардың санын анықтау (АБ) 

Автономды күн жүйелерінде арнайы батареялар қолданылады – гелий, жабық типтегі, 

герметикалық, техникалық қызмет көрсетілмеген, пайдалану мерзімі 10-15 жыл. Автономды Күн 

жүйесіндегі аккумуляторлық батареялардың жалпы сыйымдылығын немесе санын есептеу үшін 

разряд тереңдігі 50% – дан аспауы тиіс [2]. Біздің мысал үшін жалпы сыйымдылық: 

1) (5 6 300) 50% 13500 ;Вт с Вт c       

2) 13500 / 24 562 ~ 570 .Вт с В A с    

Осылайша, кернеуі 24 В болатын батареялардың жалпы қуаты 570 А·сағ құрайды. Егер біз қуаты 

100 А · сағ болатын батареяларды таңдасақ, онда олардың қажетті саны 570 А · сағ / 100 А·с = 5,7 ~ 6 

дана қайта зарядталатын батареялар болады. 
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Соңғы жылдары ғылыми-техникалық зерттеулер саласындағы əлемдік ғарыш нарығының дамуы, 

навигация, спутниктік байланыс жəне т.с.с. салаларда көлемі ықшам ғарыш аппараттарының 

сипаттамаларын жақсарту тенденциясының күшеюіне əкелді [1]. Қазірдің өзінде наноспутник сияқты 

шағын ғарыштық техниканы қолдану, сенімді, аз қуаты импульсті плазмалық қозғалтқыштарды 

дайындауда жəне оның жұмыс парамертерін жақсартуда үлкен қызығушылықтар тудырып отыр [2]. 

Импульсті плазмалық қозғалтқыштар плазмалық отынды, өздік магнит өрісінен туатын Лоренц күшін 

қолдана отырып, мүмкіндігінше жылу жəне электр магниттік шығындарды азайта отырып үдетеді. 

Сондықтан, импульсті плазмалы қозғалтқыштарды тиімді пайдалану жəне осы құрылғының 

сипаттамаларын жақсарту туралы мəселелер əлі де егжей-тегжейлі зерттеулерді талап етеді. 

Жұмыста қатты отынмен жұмыс жасайтын импульсті плазмалық қозғалтқыштың эксперименттік 

моделін жасау жəне құрастыру жұмыстарының нəтижелері келтірілген. Қозғалтқыш моделінің жұмыс 

принципі импульсті плазмалық үдеткіштің жұмысына негізделген, яғни жазық параллель электродтар 

арасында пайда болған плазмалық ток өзінің магнит өрісінің əсерінен үдетіледі [3]. Құрылғы үш 

электродтан тұрады – жоғары вольтты, тұтандырушы жəне ортақ жерге қосылған. Электрод 

жүйесінің фотобейнесі 1 – суретте көрсетілген. 

 

 
 

1-жерге жалғанған электрод, 2-жоғары вольтты электрод, 3-тұтандырушы электрод 

Сурет 1. – Қатты отынмен жұмыс жасайтын плазмалық қозғалтқыштың электродтар жүйесі 

 

Жоғары вольтты электродтар қалыңдығы 5 мм мыс пластиналардан, ал тұтандырғыш, электрлік 

ұшқын тудыратын электрод графит стерженьнен дайындалған. Соңғысы қатты отын ретінде қазмет 

атқарады. Плазмалық ағынның жəне эрозия кезіндегі тозаңды макробөлшектердің қозғалысы v2512 

типті Phantom жоғарғы жылдамдықты камерасы көмегімен видеоға түсірілді түсірілді. 
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В энергетической системе отклонения частоты в основном связаны с несоответствием значения 

генерации и потребления. Для корректной работы энергосистемы баланс активной мощности может 

быть достигнут путем управления генерацией, и это называется автоматическим регулированием 

частоты и активной мощности (АРЧМ). Устойчивое отклонение частоты непосредственно влияет на 

работу энергосистемы, безопасность, надежность и эффективность оборудования. В схемах АРЧМ 

управляющие воздействия обычно определяются для каждой зоны контроля энергосистемой в 

диспетчерском центре. На рис.1 представлена функциональная схема типовой системы АРЧМ. 

Энергосистема соединена между собой стяжными линиями. В зоне контроля расположены все 

генерирующие устройства, даже не участвующие в системе элементы вносят свой вклад в 

синхронное взаимодействие между собой. Функциональная схема системы АРЧМ состоит из зон 

управления, экономического диспетчерского центра (ДЦ) и различных компонентов. Диспетчерский 

центр получает суточный график генерации, целесообразно распределяя мощность и обновляя 

график работы энергоблоков системы каждые 5 минут. Информация, относящаяся к потокам линии 

связи, частоте системы и нагрузкам блока телеметрируется в диспетчерский центр, где управляющие 

действия определяются цифровой вычислительной машиной. Однако аппаратура управления на 

электростанциях изменяет контрольные уставки блоков вверх или вниз пропорционально для 

длительности импульса. При измерении тягового потока, определяется его отклонение и отклонение 

частоты в системе и через каждые 1-2с подают повышающий/понижающий управляющий сигнал на 

генерирующие устройства (устройства включенные в систему АРЧМ) для управления 

энергоблоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема системы АРЧМ  
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В работе проведено исследование возможности усовершенствования системы отопления домов с 

помощью теплового насоса, использующего электричество от солнечной электростанции, 

расположенной на крыше отапливаемого дома. 

Актуальность исследования заключается в необходимости на сегодняшний день снабжения 

изолированного потребителя тепловой и электрической энергией. А также рассмотрения вопроса 

загрязнения окружающей среды вредными выбросами традиционных домовых печей на твердом 

угольном топливе, которые загрязняют атмосферу нашей планеты выбросами углекислого газа, 

оксидов серы и оксидов азота, которые оказывают негативное влияние не только на окружающую 

среду, но и на здоровье человека. 

По результатам проведенного исследования были получены данные по вырабатыванию 

электричества солнечной электростанцией. А также посчитана нагрузка на систему отопления и ее 

стоимость. 

 

 

 
 

Анализ работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Приведенные сравнительный расчет и анализ экономических показателей традиционной 

системы теплоснабжения и системы теплоснабжения на базе теплового насоса, берущего 

дополнительное тепло из скважины, показали, что экономия электрической энергии происходит, 

примерно, до 40%. 

2. Приведенные сравнительный расчет и анализ экономических показателей традиционной 

системы теплоснабжения и системы теплоснабжения на базе теплового насоса, берущего 

дополнительное тепло из скважины, показали, что экономия электрической энергии происходит, 

примерно, до 60%. 

Также можно отметить, что эти системы не наносят никакого вреда окружающей среде. Поэтому 

сегодня внедрение этих технологий является одним из важнейших вопросов. 
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Шаньдунская сеть расположена в восточной части Северо – Китайской равнины, на юго – 

востоке к северу от электросети, имеет площадь в 179 тыс. кв. км (29,7% от общей площади сети в 

Северном Китае), население электроснабжения – 10,7 млн. человек (40% от общей численности 

населения сети в Северном Китае) и обслуживает 46,6 млн. потребителей электроэнергии. 

По состоянию на конец февраля 2021 г. в общей сложности 62 станции прямого подключения к 

электросети провинции Шаньдун, 194 агрегата, общая мощность установки 6655 млн. кВт. Из них 48 

установок общего назначения, 162 агрегата, вместимость которых составляет 597,5 млн. кВт; 14 

автономных электростанций и 32 агрегата, вместимость которых составляет 684,5 млн. кВт [1]. 

300 000 кВт и более являются основными двигателями сети Шаньдун, общее число которых 

составляет 117, а вместимость агрегатов – 54,1 млн. кВт, что составляет 81,29% от общей 

вместимости агрегатов. Наиболее крупными энергоблоками являются две электростанции 

мощностью 1,25 млн. кВт. Шаньдунская электрическая сеть имеет 152 ветровых полей, 6846 

агрегатов, общая мощность агрегатов составляет 11 128 000 кВт. Ветровые электростанции 

расположены в 15 городах провинции, главным образом в прибрежных районах и некоторых горных 

районах (Яньтай, Вэйфан, Вэйхай, Дунфан, Циндао, Бинчжоу, Солнечное сияние). Мощность 

фотоэлектрических установок Шаньдунской сети увеличилась на 14,91% по сравнению с 1437,28 

млн. кВт, в том числе 228 фотоэлектрических станций, 652,12 млн кВт. 

В провинции Шаньдун сформировалась мощная структура распределительных сетей на 1000 кВ 

и 500 кВ, которая в целом демонстрирует тенденцию передачи «западно – восточный поток». В 

последние годы были введены в эксплуатацию два высоковольтных канала постоянного тока, что 

привело к значительному ослаблению течений и тенденций в области электропередач на восток в 

провинции Шаньдун, а также к тому, что структура сети была более рациональной и была более 

устойчивой к рискам. 

Шаньдунская сеть соединяется с Северной, Северо – Западной и Северо – Восточной 

энергосетями через шесть линий электропередач на 1000 кВ (две линии – родник – Хай – Хэ, две 

линии – Син – Тай, две линии ± 800 кВ (Зарут – Гуангу, Икчо – Инань), одну ± 660 кВ (Восток – 

Циндао) и четыре линии – 500 кВ (две линии – Синьцзяна, две линии в желтой бухте). В конце 2020 г. 

в провинции Шаньдун принято более 30 млн. кВт внешнего электричества, что обеспечивает 

надежную защиту социально – экономического развития и борьбы с загрязнением атмосферы [2]. 
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В настоящее время актуальна проблема эффективного использования энергетических ресурсов. 

Так как 75% выработки электрической энергии в Казахстане осуществляется, в основном, на 

угольных теплоэлектростанциях, возникает необходимость в перспективных технологиях розжига 

угля. Такой технологией является плазменный розжиг угля при помощи генератора 

низкотемпературной плазмы (плазмотрон), где температурное поле камеры плазмотрона может 

доходить от 4000 К до 10000 К. 

Известны конструкции плазмотронов, где с целью увеличения срока службы торцевого электрода 

на его наружной поверхности установлен электромагнит, по обеим сторонам которого установлены 

соленоиды, соосные с электродом и замкнутые снаружи ферромагнитным кольцом. Подобная 

конструкция позволяет увеличить размер зоны, по которой движется дуговая привязка, и, в 

результате распределения эрозионного эффекта на большую площадь, скорость эрозии электрода 

значительно снижается [1]. 

Недостатком известных конструкций, предусматривающих помещение электродного узла в 

магнитное поле соленоида, является низкая скорость перемещения привязки пятна дуги, в силу 

равномерной невысокой индукции и напряжености магнитного поля, что приводит к сокращению 

ресурса работы электрода вследствие его эрозионного разрушения под действием высоких тепловых 

потоков через контрагированную привязку дуги [2]. Попытки увеличения магнитной индукции с 

применением вышеназванных способов приводят к неоправданной громоздкости конструкции и 

увеличению токов при незначительном увеличении величины магнитной индукции. 

Конструкция, приведенная на рис. 1 позволяет уменьшить диаметр электродного узла и 

значительно увеличить магнитный поток внутри торцевого электрода, что позволяет увеличить 

скорость перемещения привязки пятна дуги. Последнее, в свою очередь, позволяет увеличить ресурс 

работы цилиндрического торцевого электрода, с десятков часов (30-40 ч) до сотен (300-400 ч) [3]. 

 

 
Рисунок 1. – Электродный узел многофункционального плазмотрона: 

 

1 – ферромагнитный сердечник; 2 – внешняя ферромагнитная оболочка; 3 – магнитный поток; 4 – 

соленоид; 5 – торцевой цилиндрический электрод; 6 – столб дуги 
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Техникалық құрал (ТҚ) ақаусыз жұмыс істеуі тиіс электромагниттік жағдайдың (ЭМЖ) 

құрамына коммутация кезінде төмен жиілікті жəне жоғары жиілікті электромагниттік тосқауылдар 
(ЭМТ) кіреді. Өз кезегінде, ЭМТ кондуктивтік (өткізгіш ортада таралатын) жəне сəулеленетін 
(техникалық құралдың айналасындағы кеңістікте пайда болатын) болып бөлінеді [1]. 

Электр станциялары мен қосалқы станциялардағы жоғары кернеулі ажыратқыштар мен 
айырғыштардың коммутациясы қосалқы станцияның немесе станцияның жоғары кернеулі тарату 
құрылғысының шиналарындағы кернеудің күрт өзгеруіне байланысты электромагниттік 
тосқауылдарды тудырады. Бірінші ретті тізбектегі кернеудің өзгеруі ондағы өтпелі процесті жəне ток 
пен кернеудің тербелмелі өшетін импульстарының пайда болуын тудырады (доғаның бірнеше рет 
тұтануы жағдайында импульстардың сериясы). 1-кестеде электромагниттік тосқауылдардың əсерінен 
релелік қорғаныс жəне автоматика (РҚжА) құрылғыларының зақымдану жəне дұрыс жұмыс істемеу 
мысалдары келтірілген [2]. 

 
1 – кесте.  

ЭМТ əсерінен РҚжА құрылғыларының зақымдану жəне дұрыс жұмыс істемеу мысалдары 
п.п. Коммутацияның түрлері Салдары Себептері 

1 Элегазды ТҚ бар ҚС-дағы 

айырғыштың коммутациясы 

РҚжА жалған іске қосылған кезде 110 кВ желіні 

ажырату жағдайлары тіркелді 

Ақаулы ЖҚ. Импульстік 

тосқауылдың жоғары деңгейі 

Элегаздың тығыздығын бақылау автоматикасы 

жұмысында ақау болған кезінде 110 кВ 

ажыратқыштарды басқаруды бұғаттау 

жағдайлары тіркелді 

Жабдықтың тосқауылға 

төзімділігі төмен 

2 Ашық ТҚ ҚС-дағы 110 кВ 

ажыратқыштың 

коммутациясы 

220 кВ ажыратқышты жалған ажырату 

жағдайлары 

Жедел (оперативті) ток 

тізбектеріндегі импульстік 

тосқауылдар 

 
Қазақстанның қосалқы станцияларында (атап айтқанда, «KEGOC» АҚ балансындағы 66 қосалқы 

станцияда) ЭМЖ анықтау үшін (ЭМҮ қамтамасыз ету мақсатында) келесідей параметрлерді талдау 
зерттеу жүргізілді: 

1. басқару кабельдеріндегі өндірістік жиіліктегі токтар мен кернеулер; 
2. жерге қосқыш потенциалының көтерілуінен туындаған импульстік тосқауылдар (релелік 

қалқандағы қарсы фазалы жəне синфазалы тосқауылдар); 
3. табиғи коммутациялар кезіндегі импульсті жəне импульсті-сəулеленетін тосқауылдар. 
Бірінші жағдайда бақылау кабеліндегі жəне құрылғыдағы ең жоғары кернеу 43 қосалқы 

станцияда (65,15%) рұқсат етілген мəннен асып кетті, сондай-ақ экранда, қабықшада жəне кабель 
сауытында ең жоғары ток 40 қосалқы станцияда (60,6%) рұқсат етілген мəннен асып кетті. 

Екінші жағдайда, құрылғыдағы ең үлкен кернеу (қарсы фазалы жəне синфазалы тосқауылдар) 58 
қосалқы станцияда (87,8%) нормалық деңгейден асты. 

Үшінші жағдайда коммутация кезінде құрылғыдағы ең жоғары кернеу 22 қосалқы станцияда 
(33%) рұқсат етілген деңгейден асты [3]. 

Қазіргі заманғы электронды жүйелер электромагниттік тосқауылдарға өте сезімтал, бұл олардың 
дұрыс жұмыс істемеуіне əкелуі мүмкін. Зерттеулерге сүйене отырып, коммутация кезінде РҚжА 
құрылғыларының ЭМҮ қамтамасыз ету мəселесі өте өзекті деп айта аламыз. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер 
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А.Ф. Дьяков,Б.К. Максимов, Р.К. Борисов, ИЛ. Кужекин, А.Г. Темников,А.В. Жуков. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. 

2. Стандарт ТОО «КИТР»: «Определение электромагнитной обстановки и обеспечение электромагнитной 

совместимости на электрических подстанциях». – Алматы. 2010г. 
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Жылу  энергетикалық  жабдықты  автоматтандыру мынадай функцияларды орындайтын 

құралдардың (басқару жүйесінің) көмегімен жүзеге асырылады: 

• технологиялық процесс параметрлерінің ағымдағы мəндерін автоматты бақылау (өлшеу); 

• негізгі жəне қосалқы жабдықтың жай-күйі туралы технологиялық сигнал беру;  негізгі жəне 

қосалқы жабдықты пайдалану процесінде ықтимал зақымданулардан автоматты қорғау; 

• машиналар мен механизмдерді қашықтықтан басқару; 

• технологиялық процестерді автоматты үздіксіз реттеу жəне негізгі жəне қосалқы 

механизмдерді басқару; 

• реттеуіштерді, машиналарды, механизмдер мен қондырғыларды берілген реттілікпен қосу 

немесе ажыратуды автоматты дискретті басқару. 

Аталған функцияларды басқарудың ішкі жүйелері орындайды. [1] 

Автоматты реттеу жүйелеріне арналған қазандық қондырғысының параметрлерін автоматты 

түрде реттеудің принциптік схемасы 1-суретте келтірілген. 

 

 
1-сурет. Автоматты реттеу схемасы 

 

О – Орындаушы (задатчик), Р – реттегіш, Б – бергіш (датчик), КБ – кері байланыс, ОМ – 

орындаушы механизм, РО – реттеуші орган, Б – орындаушы бар реттегіш блогы [2]. 

Жалпы алғанда қазандық қондырғының автоматты басқаруын жетілдіру өте маңызды процесс 

болып табылады. 
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— 186 с. 2. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация.- М.: Академия, 2007.- 432 с. 
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Стратегии развития энергетики Казахстана до 2021 года доля возобновляемой энергии должна 

составить 2.5%, что свидетельствует о низких темпах роста возобновляемой энергетики, в том числе 

малой. Некоторые эксперты полагают, что недостаточное внимание может определяться 

сохраняющимся стереотипом отношения к малой энергетике, достаточно высокими запасами 

органического топлива [1,2]. 

Мощность существующих ГЭС Республики Казахстан (РК) – 2068 МВт с годовой выработкой 

электроэнергии 8.32 млрд кВт ч (12% в структуре генерирующих мощностей и выработке 

электрической энергии). Гидроресурсы используются несколькими крупными и средними станциями. 

Однако имеется значительные потенциалы малой гидроэнергетики [3,4]. 

Нами разработаны для региона Алматинской области карта схема расположение МГЭС (по 

географической широте и долготе данной местности), а в таблице 1 имеется исходные данные по 

данному МГЭС. 

В регионе Алматинской области функционирует большое количества МГЭС Например, на реке 

Большая Алматинка располагается каскад из 9 деривационных МГЭС. Общая установленная 

мощность каскада составляет 43.7 МВт, среднемноголетняя выработка – 203.2 млн кВт.ч 

Вопросы развития малой гидроэнергетики широко освещаются в литературе, СМИ, на 

конференциях, конгрессах и т.д. В настоящее время разработаны различные методики по 

определению эффективности работы МГЭС и программы освоения энергетического потенциала 

малых водостоков [5,4]. 

На основе исходных данных, нами проведены расчеты по оценке технического потенциала 

мощностей малых рек Алматинской области. Результаты расчета показывают целесообразность 

использования местных гидроресурсов в топливно энергетическом балансе [5]. 

Мощность агрегата на выходном валу составит 

Nт = ρGткHдηт /102 = (9,81 Sυυ2) ηт /2g= (9,81πD2υ3) ηт /2g4. 

На рисунке 1 показаны результаты расчета выполненные на Math Cade (при использовании 

МГТУ с турбиной диаметром 1 и 1,5 м). 

 

 
Рисунок 1. – График мощности Мини турбины от скорости 
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Қазақстан Республикасындағы барлық фермерлік шаруашылықтар негізінен мал өсірумен жəне 

егіншілікпен айналысады. Бұл бағыттағы салаларда өз ара мəселелері тығыз байланыста болып 

келеді. Негізгі аспектісі ретінде мал шаруашылығын дамыту бойынша ол негізінен мықты азық-түлік 

базасын құру болып табылады. Бұл мүмкін болады тек агрегаттық басқарудағы болатын жоғарғы 

денгейдегі жəне төменгі шығындағы жем-шөп өндіру болып табылады. Қазіргі кезде АШЭМҒЗИ 

ғалымдарымен бір қатар ауылдық фермерлерге қажетті үлкен сұранысқа ие əмбебап жемді 

ұнтақтағыштар құрастырылған. Бұл отандық агрегаттар қарапайымдылығымен, сенімділігмен, 

арзандылығымен жəне ең жақсы эксплуатациялық жұмыс істеу кезіндегі көрсеткіштерге ие болып 

табылады. Бұл агрегаттардың кемшілігі ретінде өнім өндіру кезінде астық материалдарының жұмыс 

органына түсетін саңылауын қолмен реттелуі болып табылады, реттелу саңылауды үлкейту жəне 

кішірейту арқылы жүзеге асырылады. Бұндай реттелу жүйесі ұнтақтағыш агрегаттың толық емес 

жүктелуіне немесе артық жүктелуіне əкеледі. Нəтижелер көрсеткендей электр жетектің ең үлкен 

жұмыс уақыты толық жүктелмеген күйде жұмыс істеп тұрады екен, ал қалған уақыт бөлігінде артық 

жүктелу жұмыс режімінде жұмыс атқарып тұрады, соның əсерінен қорғаныс жүйелері іске қосылып 

қозғалтқыштың артық қызуынан ажыратылып қалып жатады. Сонымен қатар осы көрсеткіштер 

барысындағы жұмыстар сипаттамасының тиімділігі жағынан төмен болып келеді, толығымен жұмыс 

сапасының төмендеуіне əкеледі. Сонымен қатар агрегаттың өнімділігін тиімді реттеудің жүйесін 

сапасын жақсарту арқылы ауылдық жағдайдағы қондырғылардың жұмыс істеу мəселелерін шешіп 

қана қоймай, сонымен қатар практикалық маңызға ие болып табылады. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты жем дайындайтын агрегаттың электр қозғалтқыштың тоғы 

бойынша электр жетегіндегі жүктемені реттеудің жүйесін ойлап құрастыру болып табылады. 

Зерттеу нысаны ретінде жемдайындағыштың жұмыс органына түсетін астық ағынына 

байланысты электр жетектің жүктемесінің өзгеру үрдісін зерттеу болып табылады. 

Теоретикалық жəне методологиялық жұмыстың негізі ретінде (зерттеу методикасы) жем 

дайындау агрегатының өнімділікті реттеу құрылғысының жəне электр жетектің жүктемесін реттеудің 

принципін таңдау болып табылады. 
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Существуют разнообразные методы вычисления параметров сети переменного тока. В качестве 

примера, можно рассмотреть расчёт средней мощности. Под мощностью понимают среднее значение 

мгновенной мощности за период. Такое определение подразумевает возможность вычисления 

мощности с периодом дискретизации не менее периода синусоиды тока. Однако мощность 

изменяется непрерывно, значит, должна быть возможность её определения с более высокой 

дискретностью. Показано, что мгновенная мощность состоит из двух составляющих: постоянной, 

которая измеряется ваттметром (или варметром – для реактивной мощности), и переменной, 

изменяющейся с удвоенной частотой и центрированной относительно ноля. Первая составляющая 

является средней мощностью. Следовательно, для определения мощности (средней) с дискретностью 

исходного сигнала необходимо выделить регулярную (центрирующую) составляющую мгновенной 

мощности. Существует ряд методов, позволяющих выделить регулярную составляющую процесса. 

Далее приведены их краткий обзор и описание двух предлагаемых подходов. С целью выбора 

наиболее подходящего для вычисления средней мощности метода выполнено их сравнение с 

помощью анализа смоделированного сигнала. 

Скользящее среднее. Данный метод предполагает вычисление среднего на некотором периоде 

значения сигнала. 

Метод Хуанга. По аналогии с эмпирической модовой декомпозицией предлагается вычислять 

регулярную составляющую сигнала как линию, находящуюся посередине между верхней и нижней 

огибающей сигнала. 

Метод центроидов. Локальные «центроиды» – интегральные средние значения фрагментов 

рассматриваемого сигнала, заключенных между двумя последовательными (разноименными) 

экстремумами. 

Метод центрирующих точек. Точка является центром отрезка, построенного перпендикулярно 

оси абсцисс и проходящего через экстремум и прямую, проходящую через два соседних экстремума. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример расчета данных по методу «скользящее среднее» 

 

 
 

Рисунок 2 – Мгновенная амплитуда и частота гармонического сигнала по «методу Хуанга»  
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Шағын жел турбиналары электр қуатын өндірудің ең перспективалы көздерінің бірі болып 

саналады, əсіресе қоршаған ортада. Алайда, сол ортадағы желдің жылдамдығы көбінесе төмен жəне 

тұрақсыз, жоғары турбуленттілікпен жүреді, нəтижесінде ауа ағындары пайда болады, олар 

жылдамдық пен бағыттың жылдам өзгеруімен сипатталады. Бұл жағдайда тік осьтік жел турбиналары 

(VAWT) көлденең осьтік жел турбиналарына (HAWT) қарағанда əлдеқайда қолайлы болып 

белгіленді, мысалы желдің бағытына сезімталдық, техникалық қызмет көрсету жеңілдігі, қалақтың 

қарапайым формасы, төмен шығындар мен шудың төмендігі[1]. Осы кішігірім машиналарды 

пайдалануға байланысты ең маңызды қиындықтар оларды өздігінен іске қосу болып табылады (бұл 

турбинаның тек желдің көмегімен қозғалатын кезде қуатты шығарып алудың оңтайлы жағдайына 

жету қабілеті ретінде анықталады) жəне тиімдірек. 

Уақыт бойынша дəл Дарье жел турбинасына арналған кешенді жаңа эксперименттік мəліметтер 

осы турбиналардың сипаттамалары туралы түсінігімізді одан əрі дамыту үшін, өздігінен іске 

қосылуға баса назар аударылады. Турбина беріктігінің, қалақ профилінің, беттің кедір-

бұдырлығының, көлбеу бұрышы мен арақатынасының турбинаның жұмысына əсері, шамалы Дарье 

жел турбинасы жұмысы үшін маңызды болып саналатын параметрлер, əсіресе жасанды ортада 

жұмыс істеген кезде зерттеледі. Турбинаның жоғары қаттылығы (σ≥ 0,8) турбинаның өздігінен іске 

қосылуына пайдалы екендігі жəне теріс бұрылу бұрышы төмен (β≥ −2,2◦) қалың симметриялы ауа 

қабығын таңдау қисық фольгаға қарағанда жақсы екендігі айқын дəлелденді. Сондай-ақ, қалақ бетінің 

кедір-бұдырлығының төмен беріліс коэффициенттері мен турбина беріктігінің жоғары деңгейінде 

турбинаның өздігінен іске қосылу қабілетін жақсартатындығы көрсетілген жəне осыған байланысты 

ағын физикасы талқыланады[2]. Сонымен, қалақтың ұзындығы турбинаны іске қосуға айтарлықтай 

əсер ететіндігі расталды. Бұл құжат ерте турбиналық қондырғыларды түсінуге ықпал етеді жəне осы 

жел турбинасы конфигурациясының кеңірек қолданылуына ықпал ету жəне негіздеу үшін болашақ 

жобалау мен зерттеулерге нақты басшылық пен негіздеме береді. 
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Энергетикадағы қайта құрылымдау жəне электр энергиясы мен қуаты нарығын ырықтандыру 

процесінде бірыңғай саланы көптеген өндіруші компанияларға, аймақаралық желілік компанияларға, 

аймақтық электрмен жабдықтау жəне энергия өткізу компанияларына бөлу болды [1]. Бытыраңқы 

компанияларды басқару жүйесімен, нормативтік – құқықтық жəне заңнамалық базаның 

жетілмегендігімен, сондай-ақ электрмен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз етуде желілік кешен мен 

тұтынушылардың электр энергетикалық жабдығының қанағаттанғысыз техникалық жай – күйімен 

байланысты бірқатар себептерге байланысты үлкен проблемаларға əкеп соқтыруы мүмкін теріс 

үрдістер өсуде [2]. Егер тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділік деңгейі нормаларға 

сəйкес келмесе, электрмен жабдықтау жүйесі ажыратулардың саны мен ұзақтығын қысқартатын 

сенімділікті арттыру құралдарымен жабдықталады. 

Электрлік жүйені үздіксіз энергиямен қамтамасыз етуде қазіргі уақытта көптеген проблемалар 

болып жатыр. Сондықтан оны жоғарлатудың, электрмен қамтамасыздандыру жүйесінің сенімділігін 

арттырудың бірнеше жолдары қарастырылған [3]. Сенімділікті арттыру құралдарының құрамын, 

санын, орнату орындарын таңдау сенімділіктің нормаланған деңгейіне неғұрлым үнемді жолмен 

жетуге негізделген. Менің жұмысымда электрлік жүйеге резервті қондырғыларды жалғау арқылы 

қарастырылады. Жұмыс барысында энергоүнемдеуіш технологияларды пайдаланып, қосалқы 

станцияның дербес тұтынушыларын энергиямен қамтамасыз ету қарастырылады. Энергияүнемдеуіш 

технологиялар ретінде күн жəне жел станциялары пайдаланылады. 

Автономды дербес тұтынушыларға резервті түрде күн жəне жел электр станциясын қосып, 

біріншіден, электрмен қамтамасыздандыру сенімділігін арттыруға, екіншіден, электр энергиясына 

кететін шығынды дəстүрлі емес энергия көздері арқылы азайтуға болады. Жұмыс барысында күн 

жəне жел электр станциялары базасында дербес электрмен жабдықтау жүйелерінің энергия 

тиімділігін арттыратыны бағаланды. Сонымен қатар электр энергиясы сапасының электр 

жабдығының жұмысына əсері сипатталды. Есептеулер негізінде күн жəне жел электр 

станцияларының жұмыс режимдерінің математикалық модельі құрастырылды. 
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Дискретті компоненттердегі жартылай өткізгіш (қатты денелі) релелердің сенімділігі 

электромеханикалық релелердің сенімділігіне қарағанда жоғары деген тұжырым бар [1]. 

Интеграцияның жоғары дəрежесі бар интегралды схемаларға негізделген электрондық қорғаныс 

құрылғыларының сенімділігі дискретті электрондық компоненттердегі құрылғылардың сенімділігіне 

қарағанда жоғары [1]. Микропроцессорлық реленің сенімділігі электронды процессорлық емес 

құрылғылардың сенімділігіне қарағанда жоғары. Жартылай өткізгіш релелердің электромеханикалық 

релелермен салыстырғанда сенімділігі туралы сөзсіз мəлімдеме жиі кездесетін қате болып табылады 

[2]. Жартылай өткізгіш релелер өте көп коммутациялық циклдарда (жүздеген мың, миллиондаған) 

немесе жоғары коммутация жиіліктерінде ғана сенімділікке ие. Көптеген басқа жағдайларда 

жартылай өткізгіш реленің сенімділігі электромеханикалыққа қарағанда едəуір төмен [3]. Дискретті 

электронды элементтер интегралды схемаларға қарағанда кернеудің лезде жоғарылауына жəне басқа 

да жағымсыз əсерлерге төтеп бере алады [4]. [5] сəйкес микропроцессорлық құрылғылардың барлық 

зақымдануларының 75% – ы кернеудің жоғарылауының нəтижесі болып табылады. Ондаған вольттан 

бірнеше киловольтқа дейінгі амплитудасы бар кернеудің секірулері, тізбектердегі коммутациялық 

өтпелі процестер нəтижесінде пайда болады [6] немесе электростатикалық разрядтардың əсері ішкі 

микросхемалар мен процессор микроэлементтері үшін "қатерлі". [5] сəйкес, қарапайым 

транзисторлар (дискретті элементтер) электростатикалық разряд кернеуіне төтеп беру шамасы, 

мысалы, микропроцессорлық жүйедегі жад микросхемасына (EPROM) қарағанда 70 есе жоғары. 

Микропроцессордың жұмысында пайда болатын электромагниттік кедергілерден туындаған уақытша 

ақаулардың ең апатты жағдайлары уақытша болуы мүмкін [7], мысалы, жедел жады (жедел жады) 

мен регистрлердің құрамындағы стихиялық өзгерістер, ал ішкі зақым жасырын болуы мүмкін [8]. 

Мұндай зақым ешқандай сынақтарда анықталмайды жəне күтпеген сəттерде пайда болуы мүмкін. 

[9] жұмыста өтпелі процестерге жəне МҚҚ кернеуінің секірулеріне қарсылық деңгейі төмендігіне 

байланысты электромагниттік əсерлерден қорғау деңгейіне ерекше қатаң талаптар қойылатындығы 

атап өтілді. МҚК-ны күшейтілген электромагниттік қорғаныссыз пайдалану əрекеттері көбінесе 

олардың дұрыс жұмыс істемеуіне əкеледі [10,11]. Дискретті компоненттері бар электронды 

құрылғыларда ИС-ге ұқсас құрылғыларға қарағанда аз компоненттер бар. Бұл ИС сенімділігін 

арттыруға ықпал етпейді. 
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Бұл материалды алғаш рет 2004 жылы ғалымдар графитті қабыршақтау əдісімен алды. 

Мүмкіндігінше қарапайым етіп қою үшін, материал жабысқақ таспа қабаттарының арасына қойылып, 

графит қабаттары қалыңдығы бір атомға жеткенше қабыршақтай бастады. Графеннен гөрі жұқа 

материал жасауға тырысудың пайдасы жоқ. Қазірдің өзінде біз нақты айта аламыз – графен – бұл 

əлемдегі ең жұқа материал. Графеннің тағы бір таңғажайып қасиеті – оның беріктігі. Графен 

бұрыннан табылған ең берік материал болып саналады. Оның жалпақ кристалды торы өзара тығыз 

байланысқан көміртек атомдарының өзара байланысқан алтыбұрыштарынан тұрады. Графеннің бұл 

қасиеті əскерилер үшін өте пайдалы болуы мүмкін жəне дененің ультра мықты жəне өте жеңіл 

сауыттарын шығаруға мүмкіндік береді. Оның қатерлі ісікке қарсы қасиеттері бүгінде кеңінен 

танымал[1]. Oncotarget журналында жарияланған мақалаға жүгінсек, зерттеулер барысында графенді 

қолдану рактың алты түрлі түрімен күресте оң нəтиже көрсеткені анықталдыі. 

Графен жарықтандыру жүйелерінде де маңызды рөл атқара алады. Ғалымдар осы уақытқа дейін 

графен негізіндегі ең жіңішке электр шамын жасай алды. Шам екі металл электродтан тұрады, 

олардың арасына кремний субстратына ең жіңішке графен табақшасы қойылады. 

 

 
 

1-сурет. Графенді жарық шамның құрылымдық моделі 

 

Мұндай шамдар қыздыруды қажет етпейді жəне оның кəдімгі қыздыру шамынан 

айырмашылығы, графен жібінің ортасында кішкене нүкте ғана қызады[2]. Осы жерден графеннің 

тағы бір таңғажайып қасиеті – жоғары температурадағы жылу өткізгіштіктің күрт төмендеуі 

анықталды[3]. Осы қасиеттері үшін графенді ең жіңішке шам ретінде қолданып, қол жетімсіз 

орталарды жарықтандыруға қолдану тиімді. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ КОРОННОМ РАЗРЯДЕ В ВОЗДУШНОЙ 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 500 кВ И УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ЕМКОСТИ ЛИНИИ 
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Коронный разряд, или корона, – это самостоятельный разряд, возникающий в сильно 

неоднородных полях, в которых процессы ионизации могут происходить только в узкой области 

вблизи электродов. Электрическое поле воздушных линий электропередачи (ВЛ) также относится к 

полям этого рода. Необходимость исследования коронного разряда обусловлена рядом факторов. 

Основная причина заключается в том, что ежегодные потери электрической энергии на коронный 

разряд составляют заметную величину и могут достигать 40% потерь на нагрев проводов, они влияют 

на технико-экономические характеристики ВЛ и должны быть оценены. Не менее важным фактором 

является экологическое влияние коронного разряда, так как коронный разряд на линиях 

электропередачи создает различного рода помехи, а также акустические шумы [1-2]. 

В представленной работе рассчитаны потери на коронный разряд на примере ВЛ-500 кВ Л-5740 

ПС «Житикара» – ПС «Ульке» находящийся в балансе АО «Батыс Транзит» за 2019 год. 

Среднегодовая удельная потеря мощности на корону (кВт/км) для трехфазной ВЛ-500 кВ 

определяется [3]: 

 
2

0 . 1 . 2 . 1 . 2 1 2 1 2((2 ) (2 ) (2 ) (2 ) )х п х п хп с с с с сс д д д из из изP n r                                 (1) 

 

Результаты расчетов потерь на корону показаны в таблице 1: 
 

Таблица 1.  

Абсолютные значения потерь на коронный разряд в ВЛ 500 кВ 

 
Тип опоры Потеря мощности на 

коронный разряд 

Wкорона, кВт/км 

Удельная доля потерь на коронный 

разряд от общих технических потерь 

на ВЛ ∆Wпотери, % 

Удельная доля потерь на коронный 

разряд от общей передаваемой энергии 

в ВЛ WВЛ, % 

ПБ4 8,192 
35,32 

 

1,42 

ПП500-3 7,583 33,58 1,26 

 

При увеличении высоты опор ВЛ уменьшается емкость между фазами ВЛ и землей, за счет этого 

уменьшается рабочая емкость линии. При уменьшении рабочей емкости линии уменьшаются 

расчетные составляющие в формуле (1). Для наглядности эффекта при тех же значениях длины 

промежуточного пролета и стрелы провеса были сделаны расчеты потерь электроэнергии на корону 

при замене опоры марки ПБ4 на опору марки ПП500-3 (таблица 1), которая по высоте на 4,8 метров 

выше предыдущей опоры [4-5]. 

Расчеты показали (таблица 1), что за счет изменения высоты опор потери электроэнергии на 

корону уменьшились на 2 558 781,5 кВт*час или на 7,43%. 

 

 
Список использованной литературы: 

 

1. Технологическая энергоэффективность энергетики – фактор устойчивого развития экономики / Б.Р. Кангожин, 

С.С. Даутов: МНПК «V Арефьевские чтения» МЭИ, 2019. 

2. Техника высоких напряжений / В.В. Базуткин, В.П. Ларионов, Ю.С. Пинталь.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с. 

3. Руководящие указания по учету потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий 

электропередачи переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ / СЦНТИ ОРГРЭС, 1975. – 74 с. 

4. Отчет по выполненной работе по договору №КИТР-01/04-20 

5. Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений серия 3.407.2-155 / Энергосетьпроект, 1988. – 51 с.  

file:///C:/Users/Abdusattar/Downloads/ibrayemov.tamerlan@gmail.com


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

265 
 

УДК 693.547; 624.131 

 

СТЕНД БЕСПРОВОДНЫХ WI-FI РЕЛЕ И СОВРЕМЕННЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ 
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Разработка лабораторного стенда для проектировки электрических схем умных домов[1]. Данный 

стенд дает возможность выполнять и собирать лабораторные работы по таким тема как: 

1. «Сборка схем умного освещения». Управление через смартфон и датчики. 

2. «Контроль над питанием розеток через сеть Wi-Fi». 

3. «Управление основной аппаратурой дома». Выключение и отключение на любой точке мира 

через интерне. 

4. «Управление климатом комнат». Регулировка и мониторникг температуры и влажности 

помещения. 

5. «Автоматизация дома». Автополив растений, включение вентилятора и систем отопления. 

6. «Программируемые Wi-Fi выключатели». Задание параметров выключателей: время 

включение, интервал, задержка, периодичность подачи напряжения. 

7. «Защита и автоматика электрических схем домов и влажных помещений». 

Данный список лабораторных работ не ограничивается. Так как стенд обладает большим запасом 

теоретических знаний, которые можно реализовать в практические. Также данный лабораторный 

стнед дает возможность осуществлять основные электромонтажные работы. И особенно работы в 

распределительных коробках: сварка, пайка и опрессовка скруток кабелей. Основное оборудование: 

Sonoff TH-16A Smart Switch with sensors, Sonoff 4CH, Sonoff S20 EC, Реле напряжения Jotta 40A 

(защита по току и напряжению), Датчик звука (220V Sound Voice Sensor), Инфракрасный фонарь с 

датчиком движения (85-265V), Датчик движения (Motion Sensor AC 220V), Датчик температуры и 

влажности Si7021, Датчик температуры для жидкостей DS18B20, автоматические выключатели, 

распределительные коробки и компрессор для воды. 

 

 
 

Рисунок 1. – Лабораторный стенд по беспроводным реле Wi-Fi реле и современных датчиков для проектировки 

электрических схем «умных домов». 

 

Литература: 

 

Продукция компании Sonoff [Электронный ресурс]. – https://sonoff.ru/  
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Қазіргі заманғы өнеркəсіптік кəсіпорындардың электр қондырғылары электрмен жабдықтаудың 

сенімділігіне жоғары талаптар қоятын күрделі жүйелер болып табылады, бұл өз кезегінде желілердің 

жекелеген элементтерінің жұмысын автоматтандыруды қажет етті. Мұндай жағдайларда цехтардың 

электрмен жабдықтау жəне электр жабдықтары жобаларында электр қауіпсіздігінің талаптарына 

жауап беретін шешімдер қабылдау, оларды салу үшін ең аз шығындар жəне пайдалану ыңғайлылығы 

мен жұмыс сенімділігі өте маңызды. 

Электрмен жабдықтау жүйесінің сенімділігі электр энергиясын тұтынушылар санатына жəне 

технологиялық процестің ерекшеліктеріне байланысты, технологиялық процестің ерекшеліктерін 

дұрыс бағаламау электрмен жабдықтау жүйесінің сенімділігінің төмендеуіне де, артық резервтеудің 

негізсіз шығындарына əкелуі мүмкін. 

Зауытты электр энергиясымен қоректендіру энергия жүйесінің қосалқы станциясынан жүзеге 

асырылады. Электрмен жабдықтауды жобалау мыналарды қамтыды: кернеудің барлық 

деңгейлеріндегі электр жүктемелерін есептеу, трансформаторлардың қуатын таңдау жəне олардың 

орналасқан жерін анықтау арқылы қоректендіру жəне тарату қосалқы станцияларын таңдау жəне 

есептеу, сондай-ақ электрлік жарықтандыру, электр жабдықтарын, қорғаныс құрылғыларын таңдау 

жəне электр қауіпсіздігі мəселелері. 

 
1-кесте. 

Ақтау қаласындағы желдің орташа жылдамдығы 

 
Елді 

мекен 

Желдің орташа жылдық 

жылдамдығы (10 м) 

Желдің орташа жылдамдығы (м/с) Желдің максималды 

жылдамдығы (м/с) 
Қыс Көктем Жаз Күз 

Ақтау 3,7 4,3 3,7 3,2 3,6 28 

 

Электрмен жабдықтаудың жұмыс істеу тиімділігін арттыру мақсатында жаңартылатын энергия 

көздері (күн, жел энергетикалық қондырғылары) есебінен генерацияны бөлуді пайдалану 

қарастырылған жəне Ақтау қаласындағы күн энергетикасы мен жел энергетикасын дамыту 

потенциалын бағалау жүргізілген. Бұл ретте электрмен жабдықтаудың тиімділігі жаңартылатын 

энергия көздерінде пайдаланылатын энергия қондырғыларының техникалық-экономикалық жəне 

экологиялық көрсеткіштеріне, сондай-ақ олардың жұмыс режимдеріне байланысты болады. 

 

 
 

Жобалық шешімдер электр қондырғыларын орнату ережелері (ПУЭ) жəне құрылыс нормалары 

мен ережелері (СНиП) негізгі нормативтік құжаттарының талаптарына сəйкес келеді жəне электр 

қабылдағыштардың сенімділік санатын жəне қоршаған орта жағдайларын ескереді.  
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В работе проведено исследование одного из методов (технология «Overfire air») снижения 

отрицательного воздействия основных объектов энергетики (ТЭС) на окружающую среду путем 

проведения вычислительного эксперимента по сжиганию пылеугольного топлива в топке котла БКЗ-

75-39ФБ, расположенного на ТЭЦ города Шахтинск. Актуальность исследования заключается в 

острой необходимости на сегодняшний день рассмотрения вопроса загрязнения окружающей среды 

вредными выбросами тепловых электростанций. ТЭС отравляют атмосферу нашей планеты 

выбросами углекислого газа, оксидов серы, а также оксидов азота, которые в свою очередь 

оказывают негативное влияние не только на окружающую среду, но и на здоровье человека. Поэтому 

инновационное развитие теплоэнергетики является одной из первостепенных задач в настоящее 

время. 

По результатам проведенных вычислительных экспериментов по сжиганию ПУТ в топке котла 

БКЗ-75 были получены распределения температуры и концентрации оксида азота NO в зоне 

расположения горелочных устройств для базового случая OFA=0% и случая «острого дутья» 

OFA=10%. 

 

 
Рисунок 1. – Распределение концентрации оксида азота NO в области расположения горелок и в области расположения 

инжекторов OFA для различных объемов воздуха, подаваемого через инжекторы OFA: OFA=0% (а), OFA=10% (б) 

 

Анализ данного распределения показывает, что при увеличении объема воздуха, подаваемого 

через инжекторы OFA, концентрация оксида азота в центре камеры сгорания увеличивается, а в 

области инжекторов OFA наоборот снижается. Так, средняя концентрация в области расположения 

горелок для базового случая составляет 321,2 мг/нм3, для случая с дополнительной подачей воздуха – 

534 мг/нм3. В области же расположения инжекторов OFA, то есть выше зоны горения концентрация 

наоборот снижается с 399,7 мг/нм3 для OFA=0%, до 296,4 мг/нм3 для OFA=10%. Вследствие чего с 

подачей дополнительного воздуха в объеме 10% концентрация на выходе из камеры сгорания имеет 

значение ниже, чем для базового случая. На выходе камеры сгорания имеем концентрацию оксида 

азота NO, равную 330,12 мг/нм3, что на 10,3% ниже базового случая (OFA=0%), когда концентрация 

оксида азота составляет 368,08 мг/нм3. 
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Дүниежүзілік масштабта қолданылатын энергия мөлшері жылдан жылға қарқынды өсе түсуде. 

Мысалы, 1970 жылға қарағанда 2009 жылы Жер бетінде қолданыс тапқан энергия мөлшері 100 % ға 

артып, сондай энергияны өндіру үшін мұнай эквивалентінде 13000 млн тонна отын жағылды [1]. 

Қолданылатын энергия мөлшері осы қарқынмен өсе берсе, 2030 жылы бұл көрсеткіш тағы 60 % ға 

артатын болады. Қазіргі заманда бүкіл дүниежүзілік энергетиканың негізін көмір-сутегі шикізат (көмір, 

мұнай, газ) құрайды. Олар энергетика мұқтаждығының 90 % ын өтейді. Əрине, энергетиканың мұндай 

қарқынды дамуына Жер қыртысындағы табиғи отын қоры жеткіліксіз екені айқын. Сондықтан əсіресе 

дамыған елдерде негізгі көңіл альтернативтік, яғни қайтадан орны толтырылатын энергия көздеріне 

көңіл бөлінуде. 

Қазақстан Республикасында да жағдай осыған ұқсас. Көмір, газ, мазутты отын қылатын жылу 

электр станциялары (ЖЭС) жылдық энергия мөлшерінің 88-90 % ын өндіреді. Ал еліміздегі энергетика 

жүйесінің негізін құратын ЖЭС тер бұдан жарты ғасыр бұрын іске қосылған, яғни, тозығы жеткен. 

Екінші жағынан , Қазақстанның жанатын пайдалы қазбалар қоры басқа елдерге қарағанда айтарлықтай 

мол. Осыған байланысты, альтернативтік энергия көздерін кең қолданысқа жеткенше, күні бүгін істеп 

тұрған энергия өндіретін кəсіпорындарды жетілдіріп, ескірген блоктарын ауыстырып, отынның арзан 

түріне ауыстыру тиімді болады. 

Жұмыста мысал ретінде ауылдық жылу өндіру кəсіпорнының өндірістік циклы қарастырылған. 

Алматы облысындағы ауылдық «Көксужылу» коммуналдық кəсіпорны отын ретінде мазутты 

қолданады. Жақында елді мекенге табиғи газ желісі жүргізілді. Осыған байланысты болашақта отын 

ретінде əрі салыстырмалы біршама арзан, əрі экологиялық таза газға ауысу мəселесі туындайды. 

Зерттеу негізін қазандық цехы үшін жүргізілген жылу балансы теңдеуін сараптау құрды[2,3]: 

Qт = Q1 + ∑ 𝑄ш, 

немесе 

Qт = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 , 

мұндағы Qт-толық өндірілген жылу; Q1 – қолданылған жылу; Qш- жылу шығындары; Q2 – шыққан 

газдармен кеткен жылу; Q3- химиялық толық жанбауға байланысты жылу шығыны; Q4 – механикалық 

толық жанбауға байланысты жылу шығыны; Q5- қоршаған ортаға жылу шығыны; Q6- шлакпен 

əкетілген жылу шығыны. 

Зерттеу барысында мазут жəне табиғи газ жаққан кездегі өндірілетін жылу энергиясының меншікті 

құны салыстырмалы есептеліп, кəсіпорнын қосымша қондырғылармен жабдықтау үшін қажет 

шығындарды ескеріп, мүмкін болатын қаржы шығындарының ақталатын мерзімі бағаланған. 
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Ауа қозғалысының табиғи іске қосатын желдету жүйелерінің аэродинамикалық есебі 

жылдамдықтың төмен мəндерімен жəне əр деңгей үшін берілген қысыммен есептеледі. Бұл жағдайда 

негізгі есептеу бағыты ең аз қысымы бар жүйенің ең алыс тармағы арқылы өтуі керек. 

 

( ),таралу i сырткы ішкіP Н                                                                       (1) 

 

мұндағы iН - есептік деңгейде тармақтарға кіре берістегі сору торының ортасынан сору қойма 

қимасына дейінгі арақашықтық, м; 

сырткы  – сыртқы ауаның үлес салмағы, Н/м3, 5 Cº температура үшін анықталады; 

ішкі  – ішкі ауаның үлес салмағы, Н/м3, ішкі ауаның есептік температурасы үшін анықталады. 

Үлес салмағы , Н/м3, төмендегі формула бойынша анықталады 

 

3463
,

273 t
 


                                                                                 (2) 

 

мұндағы t – ауа температурасы, Сº. 

Табиғи желдету жүйелерінің жоғарыда келтірілген есебі ең алыс аймақтан басталады. Ауа 

қозғалысының табиғи қозғауы бар желдету жүйелерін есептеу кезінде қысымның жоғалуын есептеу 

ауа қозғалысының тиісті рұқсат етілген жылдамдығын ескере отырып, механикалық жүйелер үшін 

жоғарыда айтылған əдістеме бойынша жүргізіледі. 

Негізгі есептік бағыт бойынша қысымның азаюы болуы тиіс таралуP  қор шамасына 5-10%. 

 

(R )
% 100 10%.5

таралу ш сист
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P l Z

Р

   
                                             (3) 

 

Болаттан немесе винипласттан жасалған ауа өткізгіштер үшін формула (3) мынадай болады 

 

(R )
5% 100 10%.

таралу сист

таралу

P l Z

Р

  
                                                   (4) 

 

армақтарды негізгі бағытпен байланыстыру жекелеген тармақтарға арналған қысымның айырмасын 

ескере отырып, сондай-ақ бұрын есептелген учаскелердің қималарының немесе диаметрлерінің 

өзгермейтіндігін ескере отырып жүргізіледі. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 

 

1. Богословский, В.Н. Жылыту жəне желдету. Б. 

2. Желдету: университеттерге арналған оқулық / В.Н. Богословский, В.И. Новожилов, Б.Д. Симаков, В.П. Титов. ред. 

В.Н. Богословского. – М.: Стройиздат, 1976. – 439 с.: ил. 

  



«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

270 
 

УДК 693.547; 624.131 

 

ПЛАЗМАЛЫҚ ФОКУС ҚОНДЫРҒЫСЫНДАҒЫ СЫРТҚЫ ПАРАМЕТРЛЕРДІ АНЫҚТАУ 

 

М.C.Мадикасымов. 
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан. 

Ғылыми жетекші: Ж.М.Молдабеков. 

 

Соңғы жылдары ПФ термоядролық қондырғысын жасақтау жəне оны өндірістік салаларда 

қолдануға деген қызығушылық артып келеді. ПФ қондырғысында жоғары энергиялы ультракүлгін 

сəулеленуден нейтрондарға дейінгі аралықтағы бөлшектерді тудыруға қабілетті. Тиімділігі бойынша 

қондырғы əртүрлі типтегі радиациялық (soft and hard), энергетикалық бөлшектердің (зарядталған 

немесе нейтрал) жəне релятивті электрондардың көздері болып табылады. Мұндай бөлшектерді алу 

келесі макроскопиялық параметрлерге: конденсатор батареясының энергиясы, разрядты тоқ, 

зарядтағыш кернеу, анод жəне катодтың өлшемі мен осьстік фазадағы плазмалық тоқ қабықшасының 

қисықтығына (изолятор ұзындығына) тəуелді болып табылады [2-4]. 

Плазмалық фокус қондырғысындағы статаикалық параметрлерін есептеу өте маңызды шама 

болып табылады. Оны мына шамалар қамтиды индукция (L0), кедергі (r0), жəне конденсатор 

сиымдылығы (C0); аталған статикалық параметрлер қондырғының параметрлері болып табылады 

жəне мына теңдеулер бойынша анықталды: 
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Есептеу нəтижелері тек қана 16 kV кернеу үшін ғана жүзеге асырылды. Плазмалық қабықшаның 

остік бағыт бойынша қозғалғалғандағы разрядтты токтың өсуін 5,8,10,12,14 жəне16kV зарядттаушы 

кернеу аралығында зерттеліп статистикалық параметрлері есептелді. Ipeak токтың өзгеруі 47 kA-210 

kA аралығында өзгерісі байқалды. Индукция 2,6 нГн 280 нГн аралығында өзгерді. 
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Жел энергетикасы қондырғыларын жобалау процесін қамтамасыз ету үшін метостанцияларда 

желдің жылдамдығын өлшеу туралы деректерді қайта өңдеу қажет.Естеріңізге сала кетейік, желдің 

жылдамдығын өлшеу нəтижелерін өңдеудің дəстүрлі əдістері,желдің жылдамдығының өлшенген 

мəндері кездейсоқ шама деген болжамға негізделген. Бұл болжам ықтималдық теориясы мен 

математикалық статистика əдістерін қолдануға негіз береді. 

Метеорологиялық станциялардың деректерін өңдеудің заманауи əдістемесі желдің 

жылдамдығының өлшенген мəндері υа кездейсоқ шама болып табылады деген болжамға негізделген. 

ХХ ғасыр үшін, əсіресе оның екінші жартысы үшін, əр түрлі эксперименттердің нəтижелерін 

ұсыну кезінде ықтималдық теориясы мен математикалық статистика əдістерін үнемі қолдану тəн. 

Сонымен қатар, ғылымның кейбір салаларында эксперименттік мəліметтер пайда болды, олар үшін 

жиілікті тұрақтандырудың «заңы» қолданылмайды. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық 

статистика əдістері «кез-келген хаостық(ретсіз) деректерге қолданылмайды, тек үлестіру функциясын 

құруға болатын əдістерге ғана қолданылады», содан кейін осы əдістерді қолданар алдында зерттелген 

эмпирикалық мəліметтер жиілікті тұрақтандыру заңына бағынатындығына көз жеткізу керек. Осы 

ұстанымдардан метеорологиялық станциялардың деректерін өңдеудің заманауи əдіснамасына талдау 

жасалды. 

Метеорологиялық станцияларда желдің жылдамдығын өлшеу нəтижелерін өңдеудің дəстүрлі 

əдістерін қарастыру мынаны көрсетеді: «жел энергетикасы мəселелерін шешу үшін жел энергиясы 

ресурстарын анықтау жəне жел жылдамдығы кездейсоқ уақыт функциясы деген болжам негізінде 

жел энергиясының жылдық өнімділігін есептеу əдістемесін қайта қарау қажет». 

Зерттелініп отырған жобада Нұрлы елді-мекені бойынша желдің орташа жылдық жəне айлық 

жылдамдықтары анықталды. Анықталған мəліметтерді пайдалана отырып есептеу нəтижелері 

жүргізілді. Есептеу нəтижелері бойынша Нұрлы ауылынан күніне 49,6 кВт/сағ энергия көзін 

алуымызға болады. Сол ауылдың жер-бедерін барлау арқылы , «ол жерге көлденең осьті жел 

генераторын орнатуға болады»- деген тұжырымға келдім. 

Сол арқылы сол ауылдың энергетикалық əлеуетін пайдаланып, энергетикалық тапшылықты 

болдырмауға болады. 
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Биогаз қондырғылары биогазды анаэробтық жағдайларда биомассаның шіруін бақылау арқылы 

өндіреді. Биореактордың құрылымы өте тығыз, берік, жылу оқшауланған болуы керек, ал материалы 

агрессивті ортаға, яғни коррозияның өсуіне төзімді болуы керек. 

Температура жағдайындағы барлық биореакторларды үш үлкен топқа бөлуге болады:1) 

психрофильді режим, температура 25°С дейін; 2) мезофильді режим, 25°С-ден 45°С – қа дейін; 3) 

термофильді режим, 45°С-тан астам [1]. 

Психрофильді жəне мезофильді режимде реакциялардың жылдамдығы, яғни биомассаны өңдеу 

жылдамдығы аз. Белсенді газдың пайда болуы тек 30-80 күннен кейін басталады. 

Бұл биогаз қондырғысының артықшылығы – құрылыстың қарапайымдылығы жəне техникалық 

қызмет көрсетудің құнының төмендігі. 

Мұндай қондырғылардың кемшіліктері: биогаздың аз бөлінуі; органикалық субстраттың ұзақ 

жəне толық өңделмеуі; өңделген биомассадағы зиянды флораның құрамы. 

Термофильді режимде жұмыс істейтін биореакторлар кең таралған. Олар био қалдықтарды 

тезірек жəне жақсырақ өңдеуге мүмкіндік береді [2]: 

- Үлкен стационарлық биогаз қондырғылары: 

Артықшылықтары: қайта өңделетін биомассаның үлкен көлемі, бұл бірнеше кəсіпорыннан 

органикалық қалдықтарды жинауға мүмкіндік береді; газдың пайда болуының қарқынды процесі. 

Кемшіліктері: оларды салу бағасы жүздеген миллион теңгеге жетеді; қондырғының жұмыс 

режимін сақтауға үлкен энергия шығыны (биореактордағы температураны ұстап тұру, араластыру, 

шикізатты тасымалдау жəне т.б.), жоғары қауіп. 

- Шағын кəсіпорындар мен фермерлік шаруашылықтарға арналған стационарлық модульдік 

биогаз қондырғылары: 

Артықшылықтары: қол жетімді баға; модульділік арқылы өндіріс қуатын арттыру/азайту 

мүмкіндігі; кез-келген ауа-райында жұмыс істей алады. 

Кемшіліктері: қоршаған орта температурасымен жұмыс істеу кезінде энергия шығындарының 

жоғарылауы 0°C-тан төмен; биореактордың күрделі конструкцияларына байланысты жөндеу 

қабілетінің төмендеуі. 
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Отын-энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану бұл Қазақстан экономикасының алдында 

тұрған маңызды міндеттердің бірі. 

Темір жол көлігі елдегі энергия ресурстарының ірі тұтынушыларының бірі болып табылады. 

Қазіргі жағдайдағы энергия тиімділігі ішкі жəне халықаралық көлік қызметтері нарығында Қазақстан 

темір жолдарының бəсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды факторы болып табылады. 

Қазіргі уақытта теміржол көлігіндегі тасымалдардың жалпы көлемінің 85% – ы электр 

тартымымен жүзеге асырылады, демек, электр энергиясын ұтымды пайдалану жəне қалпына 

келтірілген энергия көлемін ұлғайту мəселелеріне көп көңіл бөлінеді [1]. 

Қазақстан темір жолдары көптеген энергия үнемдейтін технологияларды дамытуда, олардың 

кейбіреулері басқа салаларда жəне күнделікті өмірде қолданылады. Осындай технологиялардың 

ішінде бүгінде теміржол станцияларын, вокзалдарды, жолаушылар вагондарын жəне теміржол 

сигнализациясы жүйелерін жарықтандыру кезінде кеңінен қолданылатын жарық диодты 

жарықтандыру. Жарық диодты көздерді пайдалану флуоресцентті лампалармен салыстырғанда 

электр энергиясын 40% – ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді, ал ақылды басқару жүйелері болса, 

тағы 30% дейін [2]. 

Тарату жəне тұтыну кезеңінде электр энергиясын пайдаланудың тиімділігі мына 

көрсеткіштермен айқындалады: 1-кесте [3]. 
1-кесте 

Энергия тұтынатын объектілердің энергия тиімділігінің көрсеткіштері 

Тұтынылатын 

ТЭР түрі 

Энергия тұтынатын 

объектілердің түрі 

(жабдықтар мен 

құрылыстар) 

Өмірлік цикл сатыларындағы энергия 

тиімділігінің көрсеткіші 

Ескертпе 

жабдықтарды 

өндіру кезінде 

пайдалану кезінде 

(өнімді өндіру, 

жұмыстарды орындау 

үшін) 
Қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі экологиялық 

талаптар 

Электр 

энергиясы 

Активті Пассивті Энергия 

сыйымдылығы 

Энергия тиімділігі 

Энергия құрамы 

Шығындар 

Электромагниттік 

өрістердің қоршаған ортаға 

əсерін азайту 

 

Энергия үнемдеу, энергия тиімділігін арттыру мəселелері электр энергиясын бөлу 

құрылымындағы маңызды элементтер болып табылады. Электр энергиясын тасымалдау кезіндегі 

шығындарды азайту, жұмыстың энергоэкономикалық технологиялық режимдерін сақтау, электр 

жабдығын ауыстыру – электр энергиясының шығындарын азайтуға бағытталған басым міндеттер 

болып табылады [3]. 
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Нынешний мир – это постоянное движение, а движения не бывает без энергии – движущей силы. 

Энергия нам нужна во всем и всегда, во всех своих многочисленных видах. В современном мире все 

большую и большую потребность имеет электроэнергия. Телефоны, свет, обогреватели, и даже 

автомобили – те неотъемлемые части нашей повседневной жизни, которые не могут без электроэнергии. 

И с каждым днем спрос на электроэнергию растет, в связи с чем растет и цена на нее. 

С недавних времён люди научились вырабатывать энергию при помощи сжигания нефти, газа, 

угля или расщепления радиационных элементов ископаемых – это самые популярные способы 

добывания, которые очень вредят экологии и, соответственно, самим людям. Выхлопные газы, 

отходы производств негативно влияют на окружающую нас с вами среду. И, как вы знаете, недра 

Земли не бесконечны, и настанет тот день, когда человечеству будет не из чего её получать, кроме 

как от ВИЭ. 

Возобновляемые источники энергии – это веточка будущего, которая растет и стремительно 

набирает обороты в использовании: малые частные предприятия или собственники домов все чаще 

устанавливают солнечные панели для получения электроэнергии для обеспечения освещения, работы 

электроприборов, получения горячей воды. 

ВИЭ – наиболее экологически чистый способ добычи электроэнергии, который основан на 

постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии, от 

которых нет отходов, загрязняющих воздух выхлопными газами и, в частности, углекислым газом 

СО2, который в большом количестве создает «парниковый эффект»1. 

К ВИЭ относятся солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергетика и энергия приливов, 

отливов и волн, а также геотермальная энергия, энергия температурного градиента морской воды и 

биотопливо. И чем раньше человечество начнет внедрять ВИЭ в повседневную и промышленную 

жизни, тем на дольше мы сохраним те или иные полезные ископаемые, тем самым уменьшив 

выбросы в атмосферу от электрических теплостанций и от радиации, что содержат в себе отходы 

переработанного урана. 

По данным ВОЗ известно, что здоровье человека на половину зависит от его образа жизни, на 

четверть (25%) – от состояния окружающей среды, а остальное – от наследственности и от качества 

медицинского обслуживания. 

Давайте рассмотрим несколько примеров, какие "модные" технические средства можно 

использовать одновременно и функционально, и модно. Наиболее популярным и удобным является 

оконная розетка для зарядки для смартфонов и других гаджетов на солнечной энергии. Вне 

помещения может не отказаться рядом такой нужной розетки, а солнце будет светить всегда. Если к 

этому аксессуару добавить стильный дизайн и немного рекламы у популярных блогеров, получится 

отличная альтернатива розетки для людей всех возрастов: от мала до велика. 

В некоторых городах мира уже функционируют скамейки на основе солнечных панелей, 

вырабатывающих электроэнергию. Во время прогулки можно зарядить телефон или другой гаджет 

либо при помощи беспроводной зарядки, либо при помощи USB-кабеля. 

Всем известные и всеми любимые Power Bank'и (внешние аккумуляторы), смарт-часы, 

беспроводные наушники и другие гаджеты, требующие подзарядки, так же могут иметь малые 

солнечный панели. Удобная функция, особенно в долгом пути, когда заряд на электронных 

аксессуарах заканчивается. При помощи солнечных батарей заряд пополняется до нужного 

количества. 

Так же к "дорожным" гаджетам с гибкими малыми солнечными панелями можно отнести 

рюкзаки, сумки и даже верхнюю одежду, которые при помощи USB-кабеля могут подзарядить 

устройства. Немного отходя от темы, скажу про одежду и обувь, которые меняют расцветку с белого 

на цветной при взаимодействии с солнечными лучами и наоборот, при прекращении взаимодействия, 

с цветного на белый. А также одежда с молекулами фосфора в тканях, которая "питается" солнечным 

излучением днём, а ночью светится.  
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Цель исследования заключалась в использовании и разработки устройства на солнечных 

батареях, которое обладает такими потребительскими функциями как пылеулавливание, 

декаративное озеленение, и возможностью регулирования светового и теплового потоков в 

помещение. 

Разрабатываемое устройство имеет сборный принцип для упрощение эксплуатации и состоит из 

основного крепёжного модуля, солнечных панелей с номинальной мощностью 125 Вт, прозрачной 

диэлектрической пластины на которой наводится заряжающий потенциал, блока с растительностью, 

промывочного блока и блока автоматизации, который подключён в общую электрическую схему 

устройства. Одними из особенностей разрабатываемого устройства является простота эксплуатации, 

крепление на вертикальном фасаде здания, наличие подвижной пластины, которая защищает 

лицевую поверхность солнечной панели от загрязнения в пассивном режиме, может заслонять 

звуковой поток в помещение с улицы, прочищать дворником лицевую панель и даже улавливать 

пыль из внешней среды. Помимо этого, высота расположения солнечной панели и защитной 

пластины относительно окна регулируется, и тем самым осуществляется регулирование солнечного и 

звукового потока попадающего в помещение. Система управления устройством, по сути smart-окном, 

выполняется на базе Arduino (С++) с использованием произвольной логики (сценарии) на различные 

события в помещении и вне его. 

В настоящее время изготовлена действующая модель разрабатываемого устройства уменьшенная 

в масштабе 1:5, а так же изготавливается макет устройства в натуральную величину (Рисунок 1) [1]. 

 

 
а) 3D макет б) Действующий макет 

 

Рисунок 1. – Каркас с направляющими и солнечными батареями 

 

*Работа выполнена в рамках гранта AP05132897 МОН РК 
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Қазіргі таңдағы фермаларды электр энегриясымен қажетті мөлшерде қамтамасыз етуге 

аккумоляторлық резервтік күн электр станциясы орналасуын қарастыру мəселесі алдыға қойылып 

отыр. 

Гелиоресурстардың жеткілікті қоры бар аудандардың көпшілігі ауыл шаруашылығына жатады 

жəне электрмен жабдықтау сенімділігі төмен. Электр энергиясын берудегі үзілістерге байланысты 

технологиялық процестердің тоқтауына, жабдықтардың тоқтап қалуына жəне т.б. байланысты 

шығындардың алдын алу үшін резервтік электрмен жабдықтау жүйесі қажет [1]. 

Kүн электр станцияларының кең таралуына кедергі келтіретін негізгі факторлар-күн сəулесінің 

төмен тығыздығы, фотоэлектрлік түрлендіргіштердің төмен тиімділігі жəне күн энергиясының 

реттелмеуі. Əрине, осы жағымсыз факторлардың əсерін күн электр станциялары дəстүрлі электр 

станцияларымен сəтті бəсекеге түсетін деңгейге келтіруге деген ұмтылыс. Kүн энергиясының 

тұрақты емес ағынын жеңу үшін электрмен жабдықтау тақырыбына аккумуляторлар енгізіледі (1-

сурет). Бұл жүйе жеткілікті сенімділікке ие, бірақ сонымен бірге бірқатар проблемалар шешілмей 

қалады. 

 

 
 

 
1-фотоэлектрлік түрлендіргіш; 2-коммутатор; 

3-батарея; 4-тұтынушы 

 

Сурет 1 – Қуат аккумуляторымен автономды электрмен 

жабдықтау жүйесінің схемасы 

 

Hегізінде Күн энергиясы күн ядросының ішіндегі термоядролық процестерге байланысты. Kүн 

ядросынан шыққан жылу ағыны оның бетіне жетеді жəне белсенді емес (жылу шығару мағынасында) 

сыртқы қабаттармен cіңеді. Kүн сəулесінің спектрінің температурасы шамамен 5800 К болатын 

мүлдем қара дененің сəулелену спектріне сəйкес келеді (2-сурет) жəне оны үш негізгі аймаққа бөлуге 

болады [2]: 

 - ультракүлгін сəуле (к < 0,4 мкм) – 9%; 

 - көрінетін сəуле (0,4 мкм < X < 0,7 мкм) – 45%; 

 - инфрақызыл сəуле (к > 0,7 мкм) – 46%. 

  

 

 

 

 
Сурет 2 – Күн сəулесінің 

қарқындылығының спектрлік таралуы 
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Қазіргі таңда əлемдік энергетика нарығында баламалы энергия көздеріне, соның ішінде, жел 

энергетикасына көшу үлкен қарқынмен жалғасуда. Бұл энергия көзі құрылғыларының өзіндік 

артықшылықтарымен қатар, бірқатар кемшіліктері де кездеседі. Бүгінгі таңдағы жел 

генераторларын қолдану кезіндегі басты кемшіліктердің бірі төменгі жел жылдамдығында жел 

генераторын іске қосу. Бұл қоздыру бөлігі тұрақты магниттерден дайындалған генераторлар үшін 

өзекті мəселе. Осы мəселені шешу мақсатында жел жылдамдығының өзгерісіне байланысты 

роторының диаметрі айнымалы болатын жел генераторының конструкциясын жобалап, басқа 

қондырғылармен салыстыра отыра, тиімді пайдалану мəселелерін шешу жолында жұмыстандық. 

Тұрақты магниттерден қозатын көп полюсті дискілі генераторлар – қазіргі уақытта шағын 

гидро жəне жел энергетикасында кеңінен қолданылуда. Қарапайымдылығы, аз габариттігі мен 

төмен бұрыштық жылдамдық мəні оларды редукторсыз қалақшамен бір валға орнатуға мүмкіндік 

береді. Қоздыру бөлігі тұрақты магниттерден тұрғандықтан, төменгі жылдамдықта іске қосу 

кезінде «магниттік жабысу» құбылысы байқалады [1]. Бұл əсерді жою жəне іске қосу 

сипаттамаларын жақсарту үшін мəні центрден тепкіш күшпен реттелетін айнымалы ауа саңылауы 

бар генератордың дизайнын ұсындық. 

 

 
 

а) Бастапқы көрінісі; б) генератор роторының диаметрінің максимал болатын көрінісі 

 

Сурет 1. – Роторының диаметрі серіппелер көмегімен реттелетін конструкция 

 

Бұл конструкияда ротордың магниттік тізбегі жылжымалы болады. Суретте бір валда 

орнатылған қоздыру орамалары бар қозғалмайтын статор мен бірнеше жұп полюсті тұрақты 

магниттерден құралған қозғалмалы роторы бар генератор сұлбасы көрсетілген. Тыныштық күйде 

немесе бұрыштық жиілігі төмен болған кезде ауа саңылауы максимал, магнит ағыны минималды 

жəне генератор іске қосу кезінде аз момент кедергісіне ие. Жел жылдамдығына байланысты 

роторы айналысқа келе бастаған кезде, тұрақты магниттерге центрден тепкіш күш əсер етеді. Бұл 

күш серпімділік күшін жеңіп, серіппенің созылуына алып келеді. Нəтижесінде серіппемен бірге 

тұрақты магниттер де жылжып, ротордың диаметрі ұлғаяды. Бұл кезде магниттік жабысуды жеңу 

де оңайға соғады, себебі магниттің жылжу траекториясы минималды күш салуға есептелген. 

Ротордың диаметрінің ұлғаюы ауа саңылауының азаюына əкеледі, жылдамдық артқан сайын, ауа 

ағыны азайып, магнит ағыны артады, нəтижесінде жұмыс сипаттамалары жақсарады[2]. 

Жұмысты сараптай келе, кез келген төменгі жел жылдамдығында жел генераторын іске қосу үшін 

диаметрінің роторы айнымалы болатын тəжірибелік қондырғыны жобалау арқылы энергия 

тұтыну мəселесін шешуге қол жеткізуге болады деп айта аламыз. 
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В последнее время, со стороны исследователей, широкое внимание уделяется солнечным 

фотопреобразователям на основе перовскитов, эффективность которых достигла 24,8% в 

лабораторных масштабах [1]. Один из актуальных вопросов исследований: поиск решений по 

проблемам стабильности [2]. Целью данной работы являлось провести мониторинг эффективности 

перовскитных солнечных элементов до и после их деградации. 

Перовскитные элементы изготавливали на подложке из стекла с прозрачным проводящим слоем 

из оксида фтора-олова. Функциональными слоями были материалы на основе растворов C72H14O2, 

CH3NH3PbI3, C81H68N4O8. Выбор материалов обусловлен простотой процессов получения образцов 

методом центрифугирования, далее были нанесены золотые контакты методом термовакуумного 

напыления. Измерения проводились при помощи имитатора солнечного излучения «NewportOriel 

Sol3A» класса ААА при освещении АМ 1,5, активная площадь образца – 0,087 см2. Условия для 

хранения: отсутствие света, комнатная температура, нормированная влажность в диапазоне 30-60% 

для помещений [3]. Основными факторами воздействия являлись окисление на воздухе и поглощение 

паров воды при данной влажности [4,5]. После хранения образцов в течение 5 дней, были проведены 

повторные измерения параметров производительности. Все результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Мониторинг параметров производительности солнечных элементов 

 
Образец № Параметры до деградации Параметры после деградации 

2 Voc=1,03 В, Jsc = 18,68 мА/см2, 

Эфф.=13,93% 

Voc=0,94 В, Jsc = 2,39 мА/см2, Эфф.=1,66% 

4 Voc=1,02 В, Jsc = 24,73 мА/см2, 

Эфф.=14,4% 

Voc=0,94 В, Jsc = 5,58 мА/см2, Эфф.=2,78% 

9 Voc=1,02 В, Jsc = 18,74 мА/см2, 

Эфф.=12,05% 

Voc=0,85 В, Jsc = 3,67 мА/см2, , Эфф.=1,39% 

   

Основные параметры эффективности солнечного элемента: напряжение холостого хода – Voc и 

плотность тока короткого замыкания – Jsc [6]. Voc зависит от ширины запрещённой зоны поглотителя, 

Jsc – от диапазона спектра, поглощаемого активным слоем в устройстве [7]. Под действием факторов 

окружающей среды произошли изменения основных параметров эффективности, которые, в свою 

очередь, связаны с шириной запрещённой зоны и поглощательной способностью активных слоёв. 
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Литий-бүкіл əлем үшін маңызды элементтердің бірі. Литий-литофильді элемент болып табылады 

жəне ол жер қыртысында өте кең таралған. Литий жайлы айтылғанда алдымен еске түсетін зат литий-

ион батареялары, олар смартфондарда, ноутбуктерде, гибридті автомобильдер, электромобильдер 

немесе электронды велосипедтер сияқты электрлік көліктерде кеңінен қолданылады. Расында да, 

литий батарея өндірушілердің қажеттіліктеріне көп жұмсалады. Алайда, литийді басқада салаларда 

пайдалануға болады. 

Қазіргі уақытта ғылыми жəне өнеркəсіптік саясат мəселелері жөніндегі барлық жетекші əлемдік 

сарапшылар литий жақын болашақта ең қажетті элементтердің бірі болатынына сенімді. Жалпы 

алғанда металлургия саласында қорытпылардың икемділігі мен беріктігін арттыру мақсатында 

қолданылады, яғни қара да, түсті де металлургия саласында. Сонымен қатар, оның көмегімен 

ультракүлгін сəулені ішінара өткізетін əйнектер шығарылады, яғни ол керамикада да қолданылады. 

Ал атомдық техникада оны тритий алу үшін қолданады. 

Литий көп тарағанымен, ол өте белсенді химиялық металл болып табылады. Сондықтан оны 

өндіру басқа металдардан ерекшелінеді. Li-ді екі əдіспен бөле аламыз. Бірінші əдіс- пегматитті 

минералда арқылы, яғни дала шпаты, кварц жəне т.б. Екінші əдіс- тұзды батпақтар арқылы, яғни 

литиймен қаныққан тұзды күн энергиясымен буландырып байыту. Бұл екінші əдіс қымбат 

болмағанымен, көп уақытты талап етеді. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
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ЭНEРГEТИКАЛЫҚ ЖҮЙEЛEРДIҢ СEНIМДIЛIГIН AРТТЫРУ ЖӨНIНДEГI IС-

ШAРAЛAРДЫ ӘЗIРЛEУ 

 

Oрынбaсaрoвa A.Қ. 
Ғылыми жeтeкшi: т.ғ.к. дoцeнт – Жaрмaгaмбeтoвa М.С. 

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық yнивeрситeтi, Aлмaты, Қaзaқстaн 

e-mail: Aktoty_098@mail.ru 

 

Қoсaлқы стaнцияның элeктр жaбдықтaрын пaйдaлaнy прoцeсiндe жeдeл пeрсoнaл aлдындa 

мүмкiндiгiншe eртe зaқымдaнyды aнықтay мəсeлeсi тyындaйды. Тeхникaлық-экoнoмикaлық eсeп 

жүргiзe oтырып, күштiк трaнсфoрмaтoрлaрдың сeнiмдiлiгiн қaмтaмaсыздaндырy мəсeлeрiн 

қaрaстырaмыз. Диaгнoстикaлaнaтын трaнсфoрмaтoрдың aғымдaғы жaй-күйiн aнықтay жəнe 

пaйдaлaнy кeзiндe oның пaрaмeтрлeрiнiң өзгeрy жылдaмдығын бaқылay үшiн oсы пaрaмeтрлeрдiң 

шeктiк (шeктi рұқсaт eтiлeтiн) мəндeрi бoлyы қaжeт. Трaнсфoрмaтoр мaйындa eрiтiлгeн гaздaрды 

(МГТ) тaлдay 96-98% сeнiмдiлiкпeн oлaрдың дaмyының eртe aқayлaрды aнықтayғa мүмкiндiк бeрeтiн 

диaгнoстикaлay əдiсi бoлып тaбылaды. Бaсқaрy құжaттaрындa жaбдықтың құрылымдық 

eрeкшeлiктeрi мeн қызмeт eтy мeрзiмiн, трaнсфoрмaтoр пaркiнiң eрeкшeлiктeрiн, 110-500 кВ күштiк 

трaнсфoрмaтoрлaрғa aрнaлғaн мaйдa eрiтiлгeн гaздaрды тaлдay (МГТ) aлaмыз. [1] Бүкiл жүйeнiң 

жұмыс қaбiлeттiлiгi мeн сeнiмдiлiгiн aрттырy фaктoры рeтiндe элeктр жaбдықтaрын eртe жəнe дəл 

диaгнoстикaлayды aлy мaқсaтындa элeктрмeн жaбдықтay қaшықтықтaрындa "Aльбaтрoс" 

экспeримeнттiк-диaгнoстикaлық жүйeсiн eнгiзyгe тeoриялық зeрттeyлeр жүргiзiлeдi. Төмeндe 220 

жəнe 110 кВ трaнсфoрмaтoрлaр үшiн 0,9, 0,96 жəнe 0,985 дeңгeйлeрiндe интeгрaлды тaрaтy 

фyнкциясы aрқылы aнықтaлғaн рұқсaт eтiлгeн мəндeр (РМ) жəнe шeктi рұқсaт eтiлгeн мəндeр (ШРМ) 

гaздaрын eсeптey нəтижeлeрi кeлтiрiлгeн. 110 кВ-пeн сaлыстырғaндa 220 кВ үшiн гaз 

кoнцeнтрaциясының ШРМ-ның aртyы элeктр өрiсiнiң кeрнeyлiгiнiң гaз түзiлy қaрқындылығынa 

əсeрiмeн түсiндiрiлyi мүмкiн. Əрi қaрaй, мaй мaркaлaрының жұмыс кeзiндe ШРМ МГТ-гe əсeрi 

тeксeрiлeдi. Əр түрлi мaй мaркaлaры бaр 110 кВ трaнсфoрмaтoрлaр үшiн 0,95 дeңгeйiндeгi 

интeгрaлды тaрaтy фyнкциясы үшiн ШРМ eсeптey нəтижeлeрi 1-кeстeдe көрсeтiлгeн. [1] 

 
1-кeстe.  

Әр түрлi мaркaлы трaнсфoрмaтoрлaрғa aрнaлғaн eрiтiлгeн гaздaрдың кoнцeнтрaциясы. 

 

Мaй 

мaркaсы 

 

Эксплyaтaция мeрзiмi, 

жыл 

Гaз кoнцeнтрaциясының мəнi, % көлeмi 

Н2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 

 

 

220 

0-23 гг 

25шт 

ГК кВ 

        

РМ 0.003 0,022 0,00034 0,0024 0,0018* 0,05 0,20 

        

0-23 гг 

67шт 

Қалғаны 

0,9        

РМ 0.002 0.04 0.0009 0.008 0.0004* 0.06 0.25 

ШРМ        
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ТОНКИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПЛЕНКИ CuBi2O4 ДЛЯ 

ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Пузикова Д.С. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Приходько О.Ю. 

КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

е-mail: d.s.puzikova@mail.ru 

 

Полупроводниковые пленки CuBi2O4 (p-тип проводимости) представляют интерес как активный 

фотокатод для получения водородного топлива из воды. 

В работе представлен метод создания тонких пленок CuBi2O4, заключающийся в получении 

CuBi2O4 электрохимическим потенциостатическим осаждением (E = -0,5 В) с использованием 

кислотных растворов, содержащих соли меди и висмута, и термообработки пленочных 

гетероструктур при 600 ° C. Для получения пленки с более высокими фотоэлектрохимическими 

свойствами в раствор для электроосаждения (CuBi2O4 (Ag)) также добавляли серебро. 

Исследования методами СЭМ, РФА показали, что полученные нанокристаллические пленки 

CuBi2O4 и CuBi2O4(Ag) имеют развитую поверхность и структуру «кусачиита». Результаты 

исследований фотоэлектрохимических показателей (раствор 0,1М Na2SO4, 0,1М NaOH) 

демонстрируют возрастание фотоэлектрохимической активности с увеличением концентрации 

серебра в растворе (в 4 раза). 

Высокие значения фототока в пленках сложного оксида CuBi2O4(Ag), полученных этим методом, 

позволяют рассматривать этот материал как перспективный для использования в 

фотоэлектрохимических солнечных элементах и устройствах фотоэлектрохимического разложения 

воды. 
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Рисунок 1. SEM изображения тонких пленок CuBi2O4(Ag) и фотополяризационная кривая при освещении в режиме 

"light off/light on" для CuBi2O4 и CuBi2O4(Ag) электродов (раствор 0,1M Na2SO4) 

 

Высокие значения фототока в пленках сложного оксида CuBi2O4(Ag), полученных этим методом, 

позволяют рассматривать этот материал как перспективный для использования в фотоэлектро-

химических солнечных элементах и устройствах фотоэлектрохимического разложения воды. 
Работа выполнена при подержке гранта МОН РК, проект AP08856338 
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ӘМБЕБАП ЭЛЕКТР МАШИНАСЫН ЖАСАҚТАУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 

 

Раскалиев Д.Н. 
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., доцент Досболаев М.Қ. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 
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Ротор конструкциясы өзгертілген əмбебеп электр машинасының жұмыс режимдері зерттелді. 

Ротор конструкциясын жаңадан, ерекшелікпен дайындау электр машинасының қозғалтқыш жəне 

генератор режимдерінде толыққанды жұмыс жасауына мүмкіндік береді. 1 суретте зерттеліп отырған 

элект машинасының қозғалтқыш режимінде жұмыс жасаған кездегі жұмыс сипаттамалары 

көрсетілген. 
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1-сурет. Қозғалтқыштың бос жүрісі кезіндегі жұмыс сипаттамалары: 

𝑃0, 𝐼0, жəне cosφ = f(𝑈0) 

 

Қозғалтқыш тұтынытын активті қуат келесі суммадан анықталады [1]: 

 

𝑃0 = 𝑃э1 + 𝑃𝑀 + 𝑃𝑀𝐸𝑋 

 

мұндағы 𝑃э1 = 𝑚1𝐼0
2𝑟1 −статор орамындағы электрлік шығын, 𝑚1 = 3, 𝑟1 = 48.8 Ом, 𝐼0 − статор 

тогы, 𝑃𝑀 − магниттік шығын, 𝑃𝑀𝐸𝑋 − механикалық шығын. 

Жұмыс сипаттамасынан кернеу шамасы номиналдан көп төмен болған кезде магниттік шығын 

нөлге ұмтылады деп ескеріп механикалық шығын шамасы анықталды, 𝑃𝑀𝐸𝑋 ≈ 15 Вт. Жəне осы мəнге 

сүйене отырып қозғалтқыштың магниттік шығыны анықталды, ол наминал кернеу мəнінде толық 

шығынның 19 % құрады, бұл үлкен шама. 

Магниттік шығындар гистерезиспен Фуко токтары əсерінен пайда болады, жəне олардың шамасы 

қайта магниттелу жиілігіне тура пропорционал: 𝑃М = 𝑓𝜈, мұндағы 𝜈 = 1,3 ÷ 1,5. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
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АЙНАЛМАЛЫ ҚОЗҒАЛЫСТАҒЫ ЖЕЛ ТУРБИНАСЫНА АУА АҒЫННЫҢ КЕДЕРГІСІН 

ЗЕРТТЕУ 

 

Рахметов Р. П. 
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы 

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к. Манатбаев Р.Қ 

 

Жақын болашақта əлем үлкен энергетикалық дағдарысқа тап болады. Халықтың өсуімен 

энергияға деген сұранысы тез өсуде. Қазба отынының азаюы, қоршаған ортаның жойылуы жəне 

жаһандық жылыну қазіргі əлемдегі мəселелердің бірі болып табылады. 

Ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі деңгейі кезінде энергия тұтыну негізінде органикалық 

отынды (көмір, мұнай, газ), гидроэнергияны жəне атом энергиясын пайдалану есебінен ғана жабылуы 

мүмкін. Алайда, көптеген зерттеулердің нəтижелері бойынша 2020 жылға қарай органикалық отын 

əлемдік энергетиканың қажеттіліктерін бір ғана бөлігін қанағаттандыра алады. Қалған энергияны 

басқа энергия көздері – дəстүрлі емес жəне жаңартылатын энергия көздері қанағаттандыруы мүмкін. 

Жаңартылатын энергия – адам ауқымы бойынша таусылмайтын көздерден алынатын энергия. 

Жаңартылатын энергияны пайдаланудың негізгі қағидасы-оны қоршаған ортада үнемі болып тұратын 

процестерден алу жəне техникалық қолдану үшін ұсыну. Жаңартылатын энергия көздерінің дамып 

келе жатқан коммерциялық түрлерінің бірі жел энергетикасы болып табылады. 

Қазіргі уақытта жел электр станцияларының (ЖЭС) белгіленген қуаты шамамен 60 000 МВт-ты 

немесе əлемдік өндіруші қуаттың 1,5% – ын құрайды. Əлемнің 43 елінде жақын жəне орта мерзімді 

перспективада қуаты жүздеген жəне мың МВт құрайтын жел энергетикасын дамытудың ұлттық 

бағдарламалары бар. 

Қазақстан жел ресурстарына өте бай. Қазақстан аумағының шамамен 50% – ында желдің орташа 

жылдық жылдамдығы 4-5 м/с, ал бірқатар аудандарда желдің жылдамдығы 6 м/с жəне одан да көп, 

бұл жел энергетикасын пайдалану үшін өте жақсы перспективаларды айқындайды. Сарапшылардың 

бағалауы бойынша, Қазақстан жел энергетикасын дамыту үшін барынша қолайлы жағдайлары бар 

əлем елдерінің бірі. 

Зерттеу жұмысында шағын тропоскино жүйесіндегі Дарье жел қондырғысына əр түрлі желдің 

жылдамдығы кезіндегі қалақша түсіретін күш моменті есептелінді. Айналмалы қозғалыс кезіндегі 

қалақшаның бетіне ауа ағыны тура перпендикуляр түскенде пайда болатын күш моменті ең 

максималды мəнге ие болуы байқалды жəне де қалақшаның бағыты ауа ағынмен бағыттас болғанда 

күш моменті туындамайды. Зерттеу жұмысында қалақшаның профилін дұрыс таңдау жел 

турбинасының жұмыс істеуіне түбегейлі əсер етуі байқалды. 
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Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысы мен автоматикасының (РҚ жəне А) 

көптеген алгоритмдері энергетикалық объектілердің сұлбалық модельдерін пайдалануға негізделген. 

Электрлік шамаларды өлшеу əдетте, қорғалатын объектінің бір жағында болса, ал модельдер электр 

шамаларының негізгі гармоникалық параметрлерін бағалау ретінде оның екінші жағында жүзеге 

асырылады. Бір жағынан қарағанда объектінің параметрлерін тікелей анықтау қол жетімді емес жəне 

модельдің тəртібі өлшенетін шамалардың ақпараттық параметрлерінің санынан асып кетеді. 

Сондықтан модель параметрлерінің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін оны қолдану аймағына 

шектеулер қою керек немесе модельдің кейбір параметрлерін арнайы бекіту керек. Бірақ бұл 

алгоритмдердің мүмкіндіктерін тарылтады. Сигналдарының құрылымын (құрылымдық талдау) 

анықтамай модельдерді құру əдістерін одан əрі дамыту мүмкін емес, өйткені тек осы жағдайда 

сигналдың жеке компоненттері үшін жазылған теңдеулер арқылы ақпараттың жетіспеушілігін 

толтыруға болады. Ресей ғалымдарының еңбектерінде электр энергетикалық жүйенің сигналдарын 

сандық өңдеуді қолдану тəжірибесі қарастырылды. Бұл классикалық теорияның əдістері мен 

алгоритмдері энергетикалық жүйедегі сигналдарды өңдеуге тиімсіз болады. Себебі, классикалық 

теория негізінен энергия спектрі сияқты интегралды сипаттамаларды бағалауға басты назар 

аударады, ал бірақ РҚ жəне A есептеулері үшін сигнал құрылымын анықтау өте маңызды болып 

табылады. Төмендегі суретте біріккен сигналдардың осциллограммасы көрсетілген. 

 

 
 

1 – сурет. Осциллографты қолдана отырып, аналогты жəне дискретті сигналдарды біріктіру 
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На сегодняшний день проблемы энергосбережения и энергетической эффективности являются 

одними из наиболее актуальных в секторе энергетики. Данный доклад посвящен разработке 

основных рекомендаций по снижению энергопотребления на предприятиях, анализу рынка 

энергосберегательной продукции, расчету экономических показателей эффективности предлагаемых 

проектов. Для оценки целесообразности предлагаемых проектов в докладе производится расчет 

следующих показателей: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма 

дохода, а также статический срок окупаемости вкладываемых капиталовложений в предлагаемый 

проект [1, с.41]. На основе проведенной работы были разработаны рекомендательные мероприятия по 

снижению энергопотребления в два раза за счет приобретения перечня энергосберегающей 

продукции, проведения мало затратных мероприятий для снижения тепловых потерь, установки 

датчиков движения, тепла и освещения. 

 

 
 

Рисунок 1. – Прогноз динамики окупаемости капиталовложений на долю потребляемых энергоресурсов (кВт) 

 

В результате работы было выявлено, что вкладываемые денежные средства окупятся в 2025 году, 

а также позволят снизить энергетическую нагрузку. Это подчеркивает экономическую 

целесообразность, перспективность предлагаемых рекомендательных действий по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности. 
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Өндірілген жылуды тұтынушыға тасымылдау шығынын азайту – энергетика саласында 

үнемдеудің басты шарттарының бірі болып саналады [1,2]. Жылу желілері құрылғыларындағы жылу 

шығынын азайту, жылутасымалдаушының берілген температураны ұстап тұруы, сондай-ақ 

құрылғылардың беткейінде жоғары температураны болдырмау үшін жылуоқшаулағыш материалдар 

мен конструкциялар арналған[3]. Құбырлардың жылулық оқшауламасына салыстырмалы аздаған 

шығындарды (жылу желілері құрылысына кететін қаржы жұмсалымдарының 5 – 8%) есепке ала 

отырып, құбырлар ішінде тасымалданатын жылуды сақтау мəселелерінде маңыздысының бірі ретінде 

оларды жоғары сапалы жəне тиімді жылуоқшаулағыш материалдармен жабу болып табылады[4]. 

Жылуоқшаулағыш материалдар мен конструкциялар температура, ылғалдылық, ал жер асты 

төсемдерінде – құбырлардың беткейіне қатысты жерасты суларының коррозиялық əсеріне төтеп 

беруі қажет. Олар био жəне электр коррозияға төзімді, уақыт аралығында құрылымы мен қасиеттері 

тұрақты, ал жылуөткізгіштігі төмен болулары керек. 

Оқшаулаудың жылулық есептеуі келесі шарттарға сəйкес жүргізілуі мүмкін: 

1)жылутасымалдаушының оқшауланған беті арқылы шектелген жылу ағынының тығыздығы 

бойынша; 

2)бу температурасының берілген төменгі мəні бойынша; 

3)булық құбырлардағы конденсаттың белгілі мөлшері бойынша; 

4)оқшаулау қабаты бетінің берілген температурасы бойынша. 

Жылу шығындарын есептеу үшін теңдеу мына түрде жазылады: 

ΔQ = 
𝑡−𝑡0

∑ 𝑅
 l𝛽, 

мұнда t – жүйедегі жылутасымалдаушының орташа температурасы; t0 – қоршаған ортаның 

температурасы; l – жылуқұбырларының ұзындығы; 𝛽 − тіректер, арматура, т.с.с. бөліктер арқылы 

қоршаған ортаға кететін жылу шығындарын ескеретін коэффициент; ∑ 𝑅 – жылутасымалдаушыдан 

қоршаған ортаға бағытталған жылу ағынының жолындағы қорытқы жылулық кедергі. 

Зерттеу барысында жылуоқшаулағыш материалдардың жылу желілерінде қолдану практикасына 

байланысты олардың қолдану мүмкіншіліктерін анықтау үшін ең танымал жылуоқшаулағыш 

материалдар сарапталды. Жоғарыда келтірілген формулаға сəйкес мүмкін болатын жылу 

шығындары, олардың пайда болу себептеріне қарай жалпы жылу балансындағы үлесі қарастырылды. 
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В данной работе проведены численные исследования для ветротурбины с вертикальной осью 

вращение с различной толщиной и различными изгибами аэродинамических профилей. Путем 

сравнения с результатами эксперимента были подтверждены результатами моделирования. 

Некоторые исследователи экспериментально исследовали ветрогенератор Дарье с вертикальной осью 

вращение ветроэнергетической установки с различным расположением лопастей. Ли [1] изучал 

влияние числа лопастей на аэродинамические силы для прямолинейного ветротурбины с 

вертикальной осью вращение для испытании в аэродинамической трубе. Испытательные лопасти 

аэродинамического профиля были NACA 0021 с двумя лопастями. Установлено, что коэффициент 

мощности уменьшается с увеличением числа лопастей. 

На рисунке 1 показывает мощность коэффициента вертикальной осью вращение 

ветроэнергетической установки с различными профилями NACA 63A612. Для профилей, 

максимальные углы которых изменяются от 0,81% до 4,36%, соответствующий оптимальный TSR 

равен 3,30; для профилей, максимальные углы которых составляют 4,95% и 5,54%, соответствующий 

оптимальный TSR уменьшается до 3,09; для лопастей, максимальные углы которых изменяются от 

6,13% до 7,71%, соответствующий оптимальный TSR непрерывно уменьшается до 2,51. Таким 

образом, с увеличением изгиба оптимальная TSR постоянно снижается для профилей NACA 63A612. 

Причем коэффициент мощности практически постоянно уменьшается с увеличением изгиба при 

различных значениях TSR. Результат показывает, что несимметричные профили показывают более 

низкий коэффициент мощности по сравнению с симметричными профилями. 

 

 
 

Рисунок 1. -Коэффициент мощности ветротурбины с вертикальной осью вращение с различными изгибами профиля NACA 

63A612. 
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Қазіргі уақытта ғылым мен техниканың алдында тұрған маңызды міндет отын-энергетика 

ресурстарын ұтымды жəне тиімді пайдалану болып табылады. Соңғы онжылдықтарда Қазақстанда 

өндірістік ғимараттарды жылыту кезінде энергетикалық ресурстарды үнемдеу үшін конвективті 

жылытуға балама ретінде инфрақызыл сəулелі газ жанарғылары негізінде газды сəулелі жылыту 

(ГСЖ) жүйелері қолданылады. Өндірістік үй-жай көлемінде жылу режимін қамтамасыз ету кезінде 

олардың жылу шығынын азайту есебінен инфрақызыл сəулеленудің жоғары температуралы газ 

жанарғыларының жұмыс тиімділігін арттырады. 

Жоғары төбелері бар бөлмеде инфрақызыл сəулелі газ жанарғылары жұмысы кезінде, түтін 

газдары мен өндірілген конвективті жылу инфрақызыл сəулелі газ жанарғыларымен бөлменің төбесі 

арасындағы ауаны қосымша қыздырады [1]. Жылу оқшаулағыш материалдарды қолдану 

жылытылатын бөлменің жоғарғы аймағындағы орташа температураны төмендетеді. 

Жылулық жайлылық шарттарының орындалуын тексеру үшін зерттелетін параметрлерге 

байланысты жұмыс аймағының жылу сəулеленуінің қарқындылығын бөлу (еден деңгейінен 1 метр 

жоғары) есептелді (1-сурет). 

 

 
Сурет 1. Қуаты 5 кВт инфрақызыл сəулелі газ жанарғылар бір қатарлы (нүктелі сызық) жəне көп қатарлы (тұтас сызық) 

орналастырулар кезінде жұмыс аймағындағы жылу ағынының тығыздығын бөлу: қызыл– 4 м, жасыл – 5 м, көк – 6 м; I, II-1-

ші жəне 2 – ші сəулелендіргіштерді орнату орындары; S- инфрақызыл сəулелендіргіштерді орналастыру қадамы, М. 

СП 60.13330.2012 сəйкес жұмыс орнының инфрақызыл сəулеленуінің ең жоғары қарқындылығы 150 Вт/м2 аспауы тиіс. 

Зерттелген параметрлер үшін бұл шарт инфрақызыл сəулелі газ жанарғыларының ілу биіктіктері келесідей: 5 кВт – 4-5 м; 10 

кВт – 5-6 м; 15 кВт – 6-7 м; 20 кВт – 7-8 м; 30 кВт – 8-10 м; 40 кВт – 10-11 м. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 

 

[1] Ермолаев, А. Н. Жоғары температуралы газ инфрақызыл қыздырғыштардың үстіндегі аймақтағы жылу режимін 

зерттеу / А. Н. Ермолаев / / Энергияны үнемдеу жəне суды тазарту ғылыми-техникалық журналы. – 2017. – № 1 (105). – 

Б.17-22.  
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Қазіргі таңда электр желілеріндегі электр энергиясының шығындары электроэнергетикалық 

жүйедегі басты проблемалардың бірі болып табылады, сондықтан олардың экономикалық 

негізделген деңгейден аспауы маңызды. Бұл жағдайларды түзету үшін мақсатты емес шығындардың 

себептерін анықтап, оларды азайту жолдарын таңдау керек. Осы негізде шығындарды азайту 

бойынша барлық шараларды шартты түрде үш топқа бөлуге болады:электр энергиясын есепке алуды 

жетілдіру,ұйымдастыру жəне техникалық жəне іс-шаралар. 

Төмен жəне орта кернеулі электр тарату желілерінде кернеудің сапасы мен сенімділігін 

жақсартуға қуат коэффициентін түзету арқылы қол жеткізіледі, ол Fi косинусын (cos φ) реттеу жəне 

реактивті қуаттың көмегімен кернеудің тұрақтылығын арттыру арқылы жүзеге асырылады. 

Конденсаторлардың белгілі бір саны негізгі немесе топтық тарату шкафына қосылады. Мұндай 

өтемақы(компенсация), əдетте, ауыспалы жүктемесі бар үлкен электр жүйелерінде қолданылады. 

Мұндай конденсатор қондырғысын басқаруды электронды реттегіш – контроллер жүзеге асырады, ол 

реактивті қуатты желіден тұтынуды үнемі талдайды. Мұндай реттегіштер конденсаторларды қосады 

немесе ажыратады, олардың көмегімен жалпы жүктеменің лездік реактивті қуаты өтеледі жəне 

осылайша желіден тұтынылатын жалпы қуат азаяды. 

 

 
 

Сурет 1.-Орталықтандырылған компенсациялық қондырғыны жалғау схемасы 

 

Реактивті қуатты компенсациялық қондырғылар арқылы өтеу келесі артықшылықтарды 

береді:энергияны беру шығындарын азайту арқылы энергияны пайдалану тиімділігін 

арттыру.Энергия жүйесінің өткізу қабілетін арттыру: артық энергия, шығындарды өтеу үшін 

шығарылған, енді пайдалы тұтынуға пайдаланылуы мүмкін. Реактивті қуаттың болуы токтың 

жоғарылауына əкеледі, бұл электр жабдықтарының қызмет ету мерзімінің төмендеуіне 

əкеледі.Электр энергиясын беру кезінде кернеудің төмендеуін азайту арқылы электрмен жабдықтау 

сапасын арттыру. Бұл кернеудің төмендеуі электр қозғалтқыштары, жарықтандыру құрылғылары 

жəне т. б. сияқты жүктеме кезінде пайдалы қуаттың төмендеуіне əкеледі. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 

 

1) Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях 105б 
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2010 жылы Қазақстанда жылу ағынымен жылытылатын үй шаруашылықтарының саны 1 

миллионды құрады, олардың басым бөлігі түнгі электр жылытқыштарымен жабдықталған. Желінің 

əсер ететін аймақтарында түнгі жылытқыштар жалпы жүктемеге айтарлықтай əсер етуі мүмкін. 

Энергияны пайдалану мен электр қабылдағыштарының көрсеткіштері келесідей топқа бөліп 

қарастырылады: өнеркəсіптік жəне маңызы жоғары қалалық тұтынушылар (канализатция, су 

құбырлары жəне сол сияқты ) қала тұрғындары мен коммуналдық ғимараттық кешендер. 

Электрлік жүктеме профильдері либерализацияланған электр энергиясының нарығында 

энергиямен жабдықтаушылар арасындағы жеке тұтынушылардың есеп айырысуында маңызды рөл 

атқарады. Олар жүктемені болжау мен желіні басқарудың маңызды құралы болып табылады. Екінші 

жағынан, жеке объектілерге арналған электрлік жəне жылу жүктеме профильдері когенерациялық 

қондырғылардың өлшемдері туралы маңызды ақпарат бере алады. Вольфрам электродымен қолмен 

аргонды-доғалық дəнекерлеуді қалыңдығы 6 мм дейін болатын алюминийден жəне оның 

қоспаларынан жасалған шиналарды жалғау үшін қолданады (АД-31 алюминий қоспасын тек 

аргонды-доғалық дəнекерлеумен жалғау керек), ал көмірлік электродпен қолмен доғалық дəнекерлеу 

– қалыңдығы 30 мм болатын алюминийден жасалған шиналарды жалғау үшін жəне тігістің төменгі 

жайғасымы кезінде. Соңғысы сонымен қатар аргонды-доғалық дəнекерлеуді орындау мүмкін 

болмаған кезде қалыңдығы кіші болатын шиналарды жалғау үшін қолданылады. 

Жүктелген стандартты профильдерінің көмегімен энергиямен жабдықтаушылар тұрмыстық, 

коммерциялық жəне ауылшаруашылық объектілерінің жүктеме мінез-құлқын картаға түсіріп, желінің 

кестесін құруда ескере алады. VDI 4655 нұсқаулығына сəйкес жүктеме профильдері, екінші жағынан, 

жеке жəне көппəтерлі үйлерді салыстыруға мүмкіндік береді жəне оларды жылу жəне электр 

станцияларын өлшеу үшін пайдалануға болады. Нұсқаулықтың көмегімен электр, жылу жəне 

тұрмыстық ыстық су үшін əдеттегі күнделікті курстар жасалуы мүмкін. Сондай-ақ, нұсқаулықтарды 

қолдана отырып, тұрақты желілерді құру ұсынылды. Түнгі электр жылытқыштары стандартты 

жүктеме профильдері ескерілмегендіктен, оларды жеке жүктеме профильдерінде тіркеу керек.Түнгі 

электр жылытқыштарының əсері елді мекеннің жүктеме профилін қолдана отырып көрсетілуі мүмкін. 

Сонымен қатар, көшелерді жарықтандырудың əсері анықталды жəне елді мекеннің жүктеме 

профилінен шығарылды. Нəтижесінде стандартты жүктеме профильдерімен корреляциялық талдау 

көмегімен жүзеге асылады. Содан кейін елді мекеннің түнгі жылытқыштары үшін жүктеме 

профильдері жасалды. Температураға тəуелділікті көрсетуге жəне оларды жүктеме профилін жасау 

кезінде ескеруге болады. 

Қорытындылай келе, бұл тақырыптың ерекше екенін атап өтуге болады, өйткені дипломды 

аяқтау процесі халықаралық стандарттар мен нормалар туралы көптеген ақпаратты өңдеумен тығыз 

байланысты болды, оны сақтау міндетті талап болып табылады. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
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энергоэффективности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.).  
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Израсходование органических топлив и эмиссия парниковых газов стимулируют человечество 

повышать долю возобновляемых источников в структуре топливно-энергетического баланса. Одним 

из них является поступающая на Землю солнечная энергия, одной десятитысячной доли которой 

достаточно для современного общества [1]. Для превращения солнечной энергии в электричество 

наиболее широко применяют прямое фотоэлектрическое преобразование с помощью солнечных 

элементов, которые изготавливают в основном на кристаллическом или поликристаллическом или 

аморфном гидрогенизированном кремнии. Однако, на наш взгляд, основной недостаток солнечных 

элементов на основе кремния является то, что снимаемое с них напряжение, примерно, равняется 0,5-

0,6 В, что обуславливается сравнительно низкой шириной запрещенной зоны кремния равной 1,1 эВ 

[2]. 

В сравнении с кремнием, на наш взгляд, более перспективным представляется такой 

полупроводниковый материал, как карбид кремния, имеющий ширину запрещенной зоны в пределах 

3,02 эВ. Экспериментальные исследования солнечных элементов, получаемых путем осаждения на 

металлическую пленку методом магнетронного распыления карбидокремниевой мишени в аргоно-

водородной среде пленки гидрогенизированного аморфного карбида кремния n-типа, на которую 

потом осаждали пленку гидрогенизированного аморфного карбида кремния i-типа, и на которую 

осаждали пленку гидрогенизированного аморфного карбида кремния р-типа, после чего наносили 

пленку окиси индия олова, и наконец, на которой создавали омический контакт, позволили получать 

с их выводов, примерно, 1,8-2 В, что, примерно, в 3-4 раза выше, чем в солнечных элементах на 

основе кристаллического кремния и в 2 раза выше, чем на солнечных элементах на основе арсенида 

галлия или на пленках гидрогенизированного аморфного кремния. Соответственно этому мощность, 

получаемая с такого солнечного элемента, будет в 2-3 раза выше, чем у других солнечных элементов 

при той же площади [3]. 
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Перовскитке негізделген күн элементтерінің технологиясы соңғы онжылдықта зерттеушілердің 

фотоэлектрлік индустриядағы перспективті нарықтық потенциалына байланысты үлкен 

қызығушылық тудыруда. Құрылғылардың жоғары өнімділігі жəне перовскит өндірісінің төмен 

құнымен байланысты, сонымен қатар оларды фотоэлектрлік нарықта Si немесе GaAs үстемдігімен 

күресуге елеулі үміт артады жəне жартылай өткізгіш индустриядасында төңкеріс жасауға мүмкіндік 

береді. Сонымен қатар, перовскит күн элементтерінің (ПКЭ) тиімділігін ары қарай жоғарылату 

мақсатында кері контактты құрылымдарды енгізу перспективті жолы болып табылады, себебі ол 

жарық шығындарын азайтады [1-2]. 

Бұл жұмыста квази біріктірілген кері контактты перовскит (QIBC), жазық-бiрiктiрiлген керi 

контактты (FIBC) жəне бiрiктiрiлген керi контактты (IBC) ПКЭ-тері үшін жарық арқылы заряд 

генерациясын түсіндіруге жəне əр түрлі рекомбинация жылдамдықтарының жəне диффузия 

ұзындықтарының вольт-амперлік сипаттамаларына əсерін жəне оптималды параметрлерін анықтауда 

сандық модельдеу əдісі қолданылды. 

1-суретте QIBC, FIBC жəне IBC ПКЭ-тері үшін модельденген J-V сипаттамалары көрсетілген. 

Үш түрлі құрылғының архитектурасы үшін фотоэлектрлік параметрлер төменде келтірілген. QIBC 

моделі үшін PCE мəні 25.72% ие жəне бұл архитектура басқа архитеруталарға қарағанда ең жоғары 

мəнге тең. FIBC моделі үшін PCE мəні 24.75% құрайды, ал IBC құрылғысы үшін 24.44% тең. 

Ғылыми зерттеу жұмысы ҚР БҒМ-нің қолдауындағы ЖТН AP09058005 жас ғалымдары үшін 

грант аясында жүзеге асырылды. Ш.E.O. əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-інің постдокторантура аясында 

қолдау көрсеткені үшін алғыс білдіреді. 

 

 
 

Сурет 1. – ПКЭ-тері QIBC (қызыл), FIBC (көк) жəне IBC (жасыл) үшін J-V сипаттамалары салыстыру. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер 
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Қазіргі адамның өмірін энергиясыз елестету мүмкін емес. Электр энергиясының болмауы қазіргі 

қоғам үшін үлкен апат болып табылады. Қазіргі уақытта энергияның негізгі көзі органикалық отын 

(мұнай, газ, көмір), бірақ біздің планетамыздағы олардың қоры шектеулі жəне олардың бір күні 

таусылуы мүмкін, бірақ əзірге бұл энергия түрлері қымбаттауды тоқтатпайды. 

Ең бастысы, отынды жағу энергия алудың негізгі процесі ғана емес, сонымен қатар қоршаған 

ортаға ластаушы заттардың маңызды жеткізушісі болып табылады. Қоршаған ортаны ластау 

проблемасын шешу баламалы энергия көздерін пайдалану арқылы шешуге болады. Олардың қоры 

таусылмайды. Баламалы энергия көздеріне мыналар жатады: күн, жел, жер қойнауы, теңіз ағындары, 

толқындар. 

Бұл жұмыстың тақырыбы өзекті, өйткені баламалы энергетиканың перспективалы бағыттарының 

бірі жел энергетикасы болып табылады, энергия өндірудің бұл бағыты белсенді дамып қана 

қоймайды, сонымен қатар əр түрлі жерлерде кеңінен тарату үшін жаңа дамуды қажет етеді. 

Қазіргі уақытта экологиялық проблемалар актуалды болып келеді. Соған орай бұл 

проблемаларды шешу үшін көптеген əдіс-тəсілдер практика жүзінде қолданылуда. Оны басқалай 

альтернативті жолмен шешу деп атайды. Альтернативті түрмен шешу жолдарына: күн энергетикасы, 

жел энергетикасы, жылусорғылары, гидроэнергетика жатады. 

Жел энергетикасы – жел энергиясын механикалық, жылу немесе электр энергиясына түрлендіру 

əдістері мен құралдарын жасаумен байланысты энергетика саласы. Жел энергиясы күн энергиясының 

бір түрі болып табылады: желдің пайда болуы күннің белсенділігінің салдары болып табылады. 

Осылайша, жел энергиясының қорлары таусылмайды, бұл оны жаңартылатын энергия көздеріне 

жатқызуға мүмкіндік береді. 

Жұмыс барысында əр түрлі жел жылдамдықтары үшін 𝑅𝑙 – қалақшаның көтеру күші, 𝑅𝜏 – 

қалақшаның тарту күші, 𝑅𝐷 – қалақшаның қозғалысына ауаның қарсыласу күші есептелінді. Ол үшін 

атқылау бұрышы 0-ден 20-градусқа дейінгі аралықта жəне жылдамдықтарды 0,3,7,15,20,25,30м/с деп 

алынды. Сол мəндерге сай тəуелділік графиктері тұрғызылды. Айналу моменті анықтау кезінде келесі 

параметрлерді: хорда ұзындығы, ротор радиусы, қуатты, қалақша ұзындығы есептелінді. Есептелген 

мəндерді пайдаланып, 4 кВт қуат кезіндегі тік осьті Дарье жел турбинасының айналу моменті 

анықталды. Айналу моменті мен жылдамдықтар арасындағы тəуелділік график түрінде кескінделді. 
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Мақаламызда жаңартылатын энергетика электр қондырғыларының қатысу дəрежесі нысанды 

электрлендіру көптеген факторларға байланысты, соның ішінде ең маңыздылары: ЖЭК 

энергетикалық əлеуеті жəне оның уақыт бойынша өзгеруі, объектінің қуат пен энергияға қажеттілігі, 

талаптар электрмен жабдықтау сенімділігі, жүйенің экономикалық көрсеткіштері электрмен 

жабдықтау. Осы жəне басқа факторларға байланысты энергетикалық кешеннің құрамы мен 

құрылымы таңдалады.Орталықсыздандыруға арналған заманауи энергия қондырғыларының құрамы 

электрмен жабдықтауды автономды жел жəне немесе ортақ пайдалану негізінде жаңартылатын 

энергетика электр қондырғылары мен дизель электр станциялары. Дизельдік генерациясы бар нұсқа 

электр қоректендірудің резервтік көзі ретінде ДЭС пайдалана отырып іске асырылуы мүмкін немесе 

жаңартылатын электр қондырғыларымен бірлесіп жұмыс істеу үшін жалпы жүктемеге энергетика. 

Планетарлық ауқымдағы экологиялық проблемалар жəне жердің отын-энергетикалық 

ресурстарының сарқылуының болжамды перспективасы бүкіл əлемде планетаның жаңартылатын 

энергия ресурстарын: Күн радиациясын, желді, су ағындарын, геотермалдық энергияны жəне 

биомасса энергиясын кеңінен пайдалануға негізделген жаңа энергетиканың өсуін туындатады.Бұл 

тенденциялар " Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру 

туралы заңнамасы" көрінеді. 

 

 
 

Сурет 1. Алматы облысында орналасқан Жел жəне Күн энергиясын өндіретін құрылғылар. 

 

Қолда бар бағалаулар бойынша жаңартылатын энергия көздерінің техникалық ресурсы энергия 

көздері (басым үлесі оның əлеуеті бар күн энергиясы мен жел энергиясын пайдалану) кемінде 3% 

құрайды жылына млрд. т у. т., бұл Қазақстанның барлық отын-энергетикалық ресурстарын тұтыну 

көлемінен төрт есе артық. 

Жаңартылатын энергетика саласына айтарлықтай үлес қосуға қабілетті орталықтандырылмаған 

энергиямен қамтамасыз етудің маңызды проблемасын шешу Алматы аудандарының үлесіне 2 

млн.адамға дейін халқы бар ел аумағының 32% – ға дейін келеді.Мұндай объектілер үшін автономды 

энергетикалық кешендерді құрудың ең перспективалы нұсқасы жел жəне фотоэлектрлік Электрмен 

жабдықтаудың дизельді жүйесі станциялар. 

 
Пайданылған əдебиеттер тізімі: 
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Күн энергиясын электр энергиясына түрлендіру ғаламшардағы ең көп кездесетін элемент – 

кремнийден жасалған фотоэлектрлік пластиналардың көмегімен жүзеге асады. Кремний 

пластиналарына негізделген күн батареяларының қызмет ету мерзімі 25 жылдан асады жəне өндіріс 

технологиясына байланысты бүкіл ресурста 80% тиімділігін сақтайды. Күн батареяларынан алатын 

энергия мөлшері əр түрлі болады жəне жылдың əр мезгіліндегі күн белсенділігі мен орналасқан 

жеріне тікелей тəуелді болып табылады.Күн батареяларындағы энергияны түрлендіру тиімділігі 20% 

жетеді жəне олар өндіру технологиясы мен кремнийдің тазалығына байланысты болып 

келеді.Технология қарқынды дамып келе жатқандықтан тиімділік көрсеткіші үнемі өсіп келеді. 

Гелиоколлектор-бұл көзге көрінетін жарық пен инфрақызыл сəулелену арқылы тасымалданатын 

күннің жылу энергиясын жинауға арналған құрылғы.Мұндай жинаудың тиімділігі жыл мезгілдеріне 

байланысты,коллекторлардың гелий сіңіретін бетінің орналасуы мен ауданына байланысты оқшаулау 

деңгейімен анықталады. 

Гелиоколлекторлардың 3 түрін атап өтуге болады: 

-ашық; 

-жазық; 

-вакуумдық. 

Үш гелиоколлектордың тиімдісі-вакуумдық гелиоколлектор екені есептеулерден белгілі 

болды.Вакуум- ең жақсы жылу изолятор болғандықтан,вакуумдық гелиоколлектор ең қызықты 

техниканың бір түрі болып табылады. 

 

 
 

1-сурет. Вакуумдық гелиоколлектор [1] 

 

Вакуумдық құрылғының негізгі элементі-жылу құбыры.Əр түтік диаметрі əр түрлі екі түтікшеден 

тұрады жəне де олардың арасында вакуум бар.Соның арқасында оның ішіндегі жылу тасымалдағыш 

қоршаған орта температурасының əсерінен жақсы қорғалған болып табылады. 

Гелиоколлекторлар бұлтты ауа-райында да жақсы жұмыс істейді,өйткені вакуумдық түтіктер 

бұлт арқылы инфрақызыл сəулеленуді жақсы сіңіреді. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
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Қалдықтар күн немесе жел энергиясымен салыстыруға болатын жаңартылатын энергия көзі 

болып саналады. Соған сəйкес энергияны өнеркəсіптік жəне тұрмыстық қалдықтарды кəдеге жарату 

арқылы алудың бірнеше жолдары бар. Оның ішінде қатты тұрмыстық қалдықтарды жоғарғы 

температуралы пиролиздеу көмегімен синтез-газға айналдыру процессі ерекше орын алады. 

Бастапқы кезеңде кейбір қалдықтардың бір бөлігі қайта өңдеуге жіберіледі, одан кейін олардың 

көп бөлігі кəдеге жарату мен залалсыздандырудың əртүрлі əдістеріне ұшырайды [1]. 

Зерттеу кезінде TERRA бағдарламасы қолданылды. TERRA бағдарламасы 20 химиялық 

элементтен тұратын термодинамикалық жүйенің (көміртегі бар қалдықтар + тотықтырғыш) тепе-

теңдік құрамын анықтауға мүмкіндік береді [2]. Есептеу бағдарлама кезінде құрылған деректер 

шегінде автоматты түрде жүзеге асырылады . 1-суретте 973 К тұрақты температура кезіндегі 

қалдықтарды газдандыру процестерімен газ тəрізді компоненттер концентрациясының 1-5 атм. 

қысым аралығында өзгерісі көрсетілген. Зерттеу нəтижесі синтез-газ (CO+H2 ) концентрациясы 61,7% 

– дан (СО – 27,2 %, H2 – 34,5 %) 42,7% – ға (СО-15,9 %, H2 -26,8 %) дейін төмендейтінін, ал метан 

(СН4 ) концентрациясы 1,6% – дан 4,7% – ға дейін артатынын көрсетті. 

 

. 

 

1-сурет. Газ фазасы rомпоненттері концентрациясының (көлемдік үлестерде) 

қысымға (р) тəуелділігі графигі, қалдықтарды газдандыру процессінің температурасы – 973 К 
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Мембраналық əдістер мен оларға негізделген технологияларды басқа тəсілдермен салыстыр-

ғандағы экономикалық артықшылығы мен экологиялық тиімділігі табиғи жəне ағынды суларды 

тазартудың жоғары технологияларын құру, заттардың қоспаларын синтездеу жəне бөлу, соның 

ішінде тұзды суларды тұзсыздандыру жəне ультра таза су алу сияқты күрделі мəселелерді шешуге 

мүмкіндік беретін мембраналық процестерді зерттеудің өзектілігін көрсетті. 

Жалпы түрде екі диффузиялық модельді қарастыруға болады. Төмендегі суретте ол А жəне В 

модельдері ретінде бейнеленген. А моделінің шығыс фазасы əсерлесуге түсетін компоненттің аз 

концентрациясына ие. Себебі ондағы диффузиялық масса тасымалының жоғары жылдамдығының 

əсерінен төменгі жақтағы компоненттер алып тасталынады. Яғни, А моделінде шығыс ағыны бар. Ал 

В моделінің төменгі жағында шығыс ағыны жоқ. Ондағы шығыс фазасы пермеат жағындағы төменгі 

қысымға байланысты. Бұл жақта конвективті ағын жүзеге асады. 

 

 
 

1 – сурет. А (диффузиялық шығыс ағыны бар dφ/dy>0 y=δ) жəне B (диффузиялық шығыс ағыны жоқ dφ/dy-0 y-δ) 

модельдері үшін диффузиялық конвективті масса алмасу кезіндегі концентрацияның таралуы 

 

Зерттеу жұмыстың тəжірибелік бөлімінде мембрананың бетіне перпендикуляр болатын бір 

өлшемді диффузияның əртүрлі жағдайларын қарастырамыз. Бұл процесті сипаттау үшін ерітіндінің 

диффузиялық моделі қолданылады. Бұл дегеніміз тасымалданатын компонент бөлімнің қатты бетіне 

адсорбцияланатынын білдіреді, содан кейін молекулалық диффузия мембрана қабаты арқылы оның 

сыртқы бетіне, ал осы жерден (масса тасымалының сыртқы кедергісі арқылы) пермеаттың көлемдік 

фазасына өтеді. 

Егер мембрананың екі жағы арасында трансмембраналық қысым айырмашылығы болса, 

конвективті масса алмасу орын алуы мүмкін. Мембрананың екі жағы арасындағы қысымның 

айырмашылығына байланысты масса тасымалының диффузиялық қозғаушы күші жоғарылап, 

конвекция ағынын тудыратын бірнеше мембраналық процестер жүзеге асады. Диффузиялық жəне 

конвективті ағындардың бір уақыттағы əрекетін зерттеу екі ағынның өлшемдері бір-бірімен ұқсас 

кезде өте маңызды. 
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Quality is an essential element of sustainability and customer satisfaction. Over the past few decades, 

increased emphasis has been placed on global quality management, in particular in the manufacturing sector. 

Developed countries such as Japan, the USA and the UK have long implemented ISO standards in their 

organizations. Inspired by the successful implementation of ISO standards in developed countries, the 

manufacturing sector has also begun to implement QMS. Therefore, more attention is currently being paid to 

the adoption of ISO standards in the manufacturing sector. ISO offers many benefits to the manufacturing 

industry. These benefits include improved quality, increased productivity and a good market image [1]. 

To determine the importance of the QMS and its effectiveness in enterprises, we give as an example a 

plant for the repair of mining and transport equipment of Kurylysmet LLP. The main objective of the plant is 

to provide corporation enterprises with spare parts and equipment for engineering purposes. 

The Kurylysmet LLP company has implemented and maintains a quality management system since 

2012 in accordance with the requirements of ISO 9000 series standards. The main goal of the QMS 

implementation was to constantly improve and increase the company's performance. In 2018, an internal 

audit was conducted at the Kurylysmet LLP enterprise. As a result of which the auditors registered 64 non-

compliance and the remaining comments were advisory in nature (Table 1). 

 
Table 1.  

The number of discrepancies according to the clauses of ISO 9001-2016 

 
Paragraphs of standard ST RK ISO 9001-2016 Number of discrepancies 

5.2 Policy 3 

6.3 Change planning 4 

8.1 Planning and management of activities at the stages of the life 

cycle of products and services 

5 

8.3 Design and development of products and services 5 

8.4 Managing processes, products and services, suppliers 7 

8.5 Production and service provision 21 

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 7 

9.2 Internal audit 11 

9.3 Management review 1 

Total: 64 

 

According to the results of the internal audit, the largest number of discrepancies has the process 8.5 

“Production of goods and provision of services”. In this regard, measures were taken to eliminate them, as 

well as all the risks of a possible reappearance were considered. After an internal audit, the percentage of the 

probability of marriage fell by 3%, which in turn affected the growth in sales of the entire enterprise. The 

quality management system at the enterprises of the Republic of Kazakhstan makes it possible to increase the 

competitive advantages of the enterprise, to prove to stakeholders the high quality of products, as well as the 

environmental and industrial safety of production. 
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В настоящее время, во всем мире наблюдается высокий интерес специалистов отрасли 

энергетики и ученых для получения экологически чистой энергии. Солнечная энергетика является 

методом получения энергии без вредных выбросов и соответствует стандартам «Зеленой 

энергетики». Одним из распространенных материалов для создания солнечных панелей является – 

кремний. Эффективность современных СЭ на данный момент составляет 30%. Единичные 

фотоэлементы генерируют ограниченную мощность. Мощность модулей и батарей складывается из 

выходных мощностей отдельных СЭ. По технологиям изготовления фотоэлектрических 

преобразователей, существуют разные виды солнечных батарей [1]. 

В мире ежегодный прирост энергетики за последние пять лет составляет в среднем около 50 % 

(рисунок – 1). 

 

 

 
 

1 – Ветроэнергетика; 2 – Солнечная энергетика; 3 – Остальные ВИЭ; 

4 – ГЭС; 5 – Уголь; 6 – Газ 

 

Рисунок 1. – Чистый прирост мощностей электроэнергетики в мире 2020 году (ГВт) 

 

Можно предположить, что энергия, генерируемая на основе солнечного излучения, к 2050 году 

удовлетворит 20 – 25% потребностей человека в энергии и сократит выбросы углерода [2]. 

Видно, что в 2020 году мировое производство солнечной фотоэлектрической энергии выросло в 

2,5 раза больше, чем производство угля и газа. 

В Таджикистане общая годовая прямая солнечная радиация при ясном небе колеблется от 5600 

мДж/м² в долинах до 8200 мДж/м² в высокогорье. 
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Қалдықтар деп адамдардың күнделікті өмірде, көлікте, өндірісте тікелей қалыптасу орындарында 

пайдаланбайтын, экономиканың басқа салаларында немесе процесінде шикізат ретінде 

пайдаланылуы мүмкін немесе қолданылуы мүмкін өнімдерді айтамыз. Өндірістен жəне тұтынудан 

шыққан қалдықтар қоршаған ортаның əлемдік масштабта антропогендік ластануының қайнар көзі 

болып табылады, нəтижесінде глобальді проблемалар туындайды. Қазіргі таңда қалдықтарды басқару 

жəне қайта өңдеу өте өзекті проблемалардың қатарында. Себебі, қоршаған ортаны қорғау – əр кез 

адамзаттың алдындағы маңызды міндеттерінің бірі болып саналады. Ғылым мен техника, өндіріс 

дамыған заманда атмосфераға, су объектілері мен жер қойнауына өнеркəсіптік кəсіпорындардың, 

энергетикалық жүйелер мен көліктің қалдықтары айырықша зиян келтіруде. Біздің қоршаған орта 

ластанып, зиянды қалдықтар көбейген сайын адамзаттың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіреді. Өз 

кезегінде оларды шешу – экономикаға бірқатар шығын əкеледі. Нəтижесінде, ел экономикасына 

тиімдісі – өнеркəсіптік қалдықтар мен қоқыстарды қоршаған ортаға зиянын тигізбейтіндей қайта 

өңдеп, оларды кəдеге жарату. Күн сайын адамдар түрлі қоқыстар мен тұрмыстық қалдықтардың өте 

көп мөлшерін шығарады жəне оның салдарынан түрлі экологиялық өзекті проблемалардың бастау 

алатынынан бейхабар. Себебі, адамдарға бастысы үйдегі қоқыстан арылу, ал ол қоқыстардан 

қоршаған орта өте ұзақ арылатынынан шаруасы жоқ. Қоқыстардың тегіне, түріне байланысты 

ыдырауы бірнеше күннен 1000 жылға дейін созылады. Сонда, біздің бүгінгі шығарған қоқыс – 

адамзаттың болашағына өте ауқымды түрде қауіп төндіреді жəне əлеуметтік-экономикалық маңызы 

бар өткір экологиялық проблема болып қала береді. Сол себепті, қазіргі таңда осы проблеманың 

алдын алу үшін адамзат түрлі іс-шаралар, бағдарламалар, жоспарлар əзірлеп жүзеге асыруда. 

Солардың біріне тоқталсақ. 

Бұл – «Жасыл кеңсе» бағадарламасы. Бағдарламаның мақсаты – кеңсе жəне кеңсенің 

қызметкерлері жұмыс барысында тек «жасыл» технологиялар мен қауіпсіз құралдардың негізінде 

жұмыс жасауы қажет. Яғни, ғимараттағы жарық, жылу, су арнайы құрылғылармен жабдықталып, ал 

кеңсе қызметкерлері өзара құжат алмасу процестерін электронды нұсқада жүзеге асырады. 

Осылайша, қағаз үнемдеп, артық шығыннан бас тартады. Бұдан бөлек, «Жасыл кеңсе» 

бағадарламасына қатысатын əр мекеменің ішінде арнайы қоқыс сұрыптауға арналған қоқыс 

жəшіктері орнатылады. Жұмыс барысында пайда болған қоқыстарды арнайы категория негізінде 

сұрыптайды. Яғни, кеңседегі кез келген қоқысты сала беруге болмайды. Қайта өңделетін қалдықтарға 

арналған жəшіктерге салуға болатын қалдықтарды 3 категорияға бөледі: 

1. Қағаз категориясы. Бұл жəшікке тек кеңсе қағазын, картон, жарнамалық флаерлері, газеттер, 

журналдар, кітаптар,ұсақталған қағаздарды ғана салуға болады. 

2. Пластик категориясы. Бұл жəшікке тек 1, 2, 4, 5 деп арнайы таңбаланған пластикалық 

бөтелкелер, өнімдер,тағамдық пластик, полиэтилен пакеттерін салуға болады. Ескере кететіні, 

салынатын қалдықтарды шайып, құрғатып, мыжып салу қажет. 

3. Металл шыны категориясы. Бұл жəшікке сусындарға арналған алюминий банкалар, 

консервіге арналған банкалар,сынған шыны бөтелкелер мен мөлдір шыны банкалар жəне тұтас 

банкаларды салуға болады. 

Содан кейін сұрыпталған қоқыстарды арнайы өнідіріс орнына апарып қайта өңдеп, жаңа өнім 

түрін өндіреді. Бұл шара – қоршаған ортаны ластанудан жəне адам денсаулығын сақтауға зор септігін 

тигізеді деген үміттеміз!  
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында: «Қоршаған ортаны қорғау жəне 

экологиялық даму – еліміз үшін алдыңғы кезекте тұрған мəселе», – деген еді. Осы бастаумен елімізде 

2021 жылы жаңа Экологиялық кодекс бекітілді. 

2020 жыл əлемді дүркіреткен коронавирус індетінен басталып, дүние жүзінің барлық 

мемлекеттері карантиндік шектеулер орнатуға мəжбүр болды. Біздің елімізде де қатал карантин 

тəртіптеріне енгізді. Қазіргі уақытта бұл індетпен күрес əлі де жалғасуда. Осы шектеулерге 

байланысты қоршаған ортада көптеген өзгерістер де байқалды. Экология қалпына келе бастады. Тіпті 

Алматы қаласында наурыз бен мамыр айлары аралығында қаладағы шектеулерге байланысты 

көліктер азайған кезде қаланы күнделікті басып тұратын түтін тұман ізі қалмады. Көліктерден бөлек 

ластаушы өндіріс жеткілікті. Бірақ осындай шағын мысалдан адамзаттың қоршаған ортаға кері əсері 

орасан зор екенін анық байқаймыз. Қазақстан алдағы 30 жылда төмен көміртекті саланы дамытуға 

күш салмақ. Жыл сайын экологияның ластануына дамыған жəне дамушы елдердің қатты алаңдап 

отыр. Нақты дерекке жүгінер болсақ, Париж келісіміне қатысқан 195 елдің 179 аталған құжатты 

заңдық түрде өз мемлекетінде бекітті. Қазақстан да бұл халықаралық құжатты 2016 жылдың тамыз 

айында ратификациялады. Елімізді экологияландыру саясатына көшу тірегі алдымен нормативтік 

негізін құру [1]. 

Париж келісімі тек жаһандық жылынуға ғана қатысты емес. Оның мақсаты – қоршаған ортаны 

қорғау, өндірістік қалдықтарды ластамау, парникті газдардың шығарылымын азайту. Адам 

денсаулығы осы айтылғандармен тікелей сабақтас. Сондықтан бұл салада нормативтік негізді құру – 

еліміздің өркениетті түрде «жасыл экономикаға» алғашқы қадамдарының бірі болуы тиіс. Еліміздегі 

бұл салада халықаралық стандарттарды қолдану дəрежесі өте төмен дəрежеде (Кесте 1). Күшіне енген 

стандарттар мұқаба əдісімен қабылданған. 
 

Кесте 1.  

Парникті газдарды реттеу саласындағы стандарттардың қолданылу жағдайы [2] 

 
Стандарт Қазақстанда қолданылуы 

ISO 14064-1:2018, ISO 14064-2:2019, ISO/TS 14067:2018. Парникті газдар. 

Шығарындыларды сандық бағалау, есептілікке, оны азайту мен мониторинг жасауға, 

парникті газдар ізі бойынша талаптар мен нұсқаулық 

01.07.2020 күшіне енді 

(қолданылмайды) 

ISO 14064-3:2019 Парникті газдар өтініштеріне валидация жəне верификация 

бойынша талаптар мен нұсқаулық 

01.07.2020 күшіне енді 

(аккредиттелген ұйым) 

ISO 14065:2013 Парникті газдарды валидациялау жəне верификациялау жөніндегі 

органға қойылатын талаптар 
Жаңа редакциясы жұмыста 

ISO 14066:2011 Парникті газдарды валидация жəне верификация топтары 

құзыреттілігіне қойылатын талаптар 

01.01.2017 күшіне енді 

(сарапшы аудитор) 

ISO/TR 14069:2013, ISO 14090:2019, ISO TS 14092:2020 Қабылданбаған 

ISO 14080:2018 Климатты сақтау үшін іс-қимыл əдістемесінің құрылымы мен 

қағидаттары 

01.01.2017 күшіне енді 

(қолданылмайды) 

 

Қазіргі жасыл экономикада үлесіміз – 3% шамасында. 2050 жылға қарай бұл саланы дамытуды 

50%-ға жеткізуді жоспарланып отыр. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей бұл жоспарды орындау 

біздің қолымызда, ортақ мақсатта тек бірлігіміздің арқасында қол жеткізуіміз мүмкін. 

 
Әдебиеттер 

 

1. М.Алимжанова, Б.Абдыкаримов. Париж конвенциясы жəне жасыл экономика – 2021. №1(151) – 16-18 б. 

2. www.ksm.kz – Қазақстан стандарттау жəне сертификаттау институты ресми парақшасы.  
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Основной документ, определяющий требования к производству и контролю качества ЛС 

является – «Good Manufacturing Practice for Medicinal Products (GMP)»[1]. Документально 

оформленные действия, подтверждающие, что оборудование, процедура, процесс, операция или 

система соответствуют заданным требованиям, и их использование будет постоянно приводить к 

результатам, отвечающим заранее установленным критериям, называется – валидацией. 

В связи с этим роль службы валидации имеет важное значение в производстве ЛС. Цель работы 

состоит в создании службы валидации фармацевтического производства на примере ТОО «КФК 

«Медсервис Плюс». Ниже приведены планируемые работы по созданию валидационной службы 

(схема 1). 

 
Схема 1. 

Планируемые работы 

 

 
 

Ниже приведены этапы работ службы валидации в зависимости от этапов формирования 

производства (схема 2). 
Схема 2. 

Этапы работ 

 

 
Литeрaтурa 

 

1. Пoпoв, A.Ю. Систeмa aнaлизa рискa кaк пeрвый шaг в пeрeхoдe к рaбoтe пo прaвилaм нaдлeжaщeй 

прoизвoдствeннoй прaктики (GMP) / Фaрмaтeкa. 2002. – № 4. – С. 62-64.  

Квалификация существующего проекта на соответствие GMP

Определение объема валидационных работ, составление ВМП

Оценка рисков производства

Разработка ключевых процедур по валидации

Обучение валидационной группы

Проведение испытаний

Поддержание статуса «Валидировано»
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Бұл мақалада алкогольсіз сусындардың құрамы зерттелген. Австралиялық ғалымдардың 

"жасөспірімдер арасында энергетикалық сусындарды тұтыну жəне одан əрі əсер ету" зерттеуінің 

нəтижелері тұтынушылардың энергетикалық сусындарда қандай заттар бар екенін білмейтінін 

көрсетеді. Əрине, заттардың құрамы оң қасиеттерден айырылмайды. Атап айтқанда, кофеин мидың 

белсенділігін арттырады жəне жүректің төзімділігін арттырады. Алайда, шаршаудың не екенін 

сезінбеу үшін адам ағзасы кем дегенде 3 кесе энергетикалық сусын ішуі керек [1]. Сапасыз 

тауарлардың адам денсаулығы мен ел экономикасына теріс əсері негізделген. Сұйық хроматография 

əдісімен кофеин мен С витаминдерін анықтаудың заманауи əдістері əзірленді. Алғаш рет физикалық-

химиялық көрсеткіштері негізінде алкогольсіз сусындардың əртүрлі түрлерінің код нөмірлерін 

анықтау үшін кедендік практикаға енгізу үшін белгіленіп, ұсынылды. 

Газ-сұйық хроматографияның (GHC) негізі-бұл газ фазасында орналасқан жəне қатты сорбентке 

қолданылатын ұшпайтын сұйықтық бойымен өтетін заттың физика-химиялық бөлінуі. Мұндай 

хроматографиялық əдіс бүгінде ең перспективалы болып саналады [2]. 

 

 
 

Сурет 1. – Gorilla алкогольсіз сусынының сұйық хроматографиясын талдау нəтижесі. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Гамаюрова В.С. Пищевая химия: лабораторный практикум / В.С. Гамаюрова, Л.Э. 

Ржечицкая.- СПб: ГИОРД, 2006.- 136 с. 

2.  

2. Игошева Е. В. Как распознать состав энергетических напитков / Е. В. Игошева, Н. Н. Трапезникова – журнал 

«Химия в школе», №8 2011, 50-52 с. 
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Қазіргі уақытта әлемнің барлық экономикалық дамыған елдерінде ұлттық экономиканың тиімді 

дамуында инновация негізгі рөл атқарады. Инновациялық процестердің маңыздылығын мойындай 
отырып, дамыған елдердің үкіметтері оларды қолдау және реттеу үшін барлық қажетті жағдайларды 
жасады. Тиісті ережелерді қабылданып, инновациялық инфрақұрылым құру және инновациялық 
қызметтер мемлекеттік ынталандыру түрінде ұсынылған. 

ЕҰУ биология факультетінің ғалымдарымен бірлескен зерттеулер суды тазарту қондырғысына 

ұйым стандартының жобасын жасауға мүмкіндік берді. «Суды тазарту қондырғысын. Пайдалануды 

жəне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Нормалар мен талаптар». 

Жаңа қондырғыға стандарт жобасын əзірлеу кезінде біз келесі қағидаларды ұстандық [1]: 

- материалдар мен қондырғылар адам денсаулығы үшін қауіпсіз жəне санитарлық-гигиеналық 

нормаларға сəйкес болуы тиіс; судың органолептикалық қасиеттерін нашарлататын, микрофлораның 

сұйықтықтың дамуына ықпал ететін, организмге концентрациясы санитарлық нормативтерден 

асатын заттардың түсуіне əкелетін материалдарды қолдануға жол берілмейді. 

- сертификатталған өнімді өндіру мен өткізудің сəйкестігі мен экономикалық артықшылықтарын 

бағалауды жүргізуге арналған шығындардың үйлесімділігі. 

 

 
 

Cурет 1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ инновацияларды стандарттау моделі 

 

Стандарт жобасын əзірлеу кезінде біз белгілі бір тұжырымдарға келдік. Инновациялық өнім 

стандартын əзірлеу кезінде жүйелі тəсіл сақталуы тиіс. Тек ғалымдардың ғана емес, сонымен қатар 

өндірушілердің де, соңғы тұтынушылардың да пікірін ескеру маңызды. Əзірленген конструкциядан 

ел экономикасы мен қоршаған ортаға белгілі бір пайда əкелетін біріздендірілген қондырғыны құру 

қажет. Сондықтан жобалау кезеңінде маркетингтік зерттеулерге көп көңіл бөлінуі тиіс. Əзірленетін 

стандарттың қажеттілігі маңызды рөл атқарады. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Бунин Б.П., Плушевский М.Б. Стандартизация и унификация: современный взгляд, проблемы и пути их 

преодоления. – М: Директ-Медиа, 2019. – 170 с.   
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Автоматизирование рабочего места (АРМ) — это специализированная среда, набор 

программного обеспечения и технических средств, ориентированного на конкретного специалиста. 

Основные принципы, положенные в основу конструирования АРМ: – ориентация на конечного 

пользователя, достигается созданием инструментальных средств АРМ, учитывая уровень подготовки 

пользователя, возможностей его обучения и самообучения; – нормализация профессиональных 

навыков и знаний, возможность предоставления самостоятельно автоматизировать новые функции и 

решать новые задачи в процессе накопления опыта работы с системой; – проблемная ориентация 

АРМ направлена на решение определенного класса задач (объединение общих технологий обработки 

информации); – модульность построения, обеспечивающая сопряжение АРМ с другими элементами 

системы обработки информации; – эргономичность, то есть создание для пользователя комфортных 

условий труда и удобного интерфейса общения с системой [1]. 

Принципы создания АРМ: – принцип системности — АРМ рассматривается как система, 

структура которой определена функциональным назначением; – принцип гибкости — АРМ благодаря 

модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов, приспособлена к 

возможным перестройкам; – принцип устойчивости — система АРМ должна выполнять основные 

функции независимо от воздействия возмущающих факторов (внутренних и внешних). АРМ — это 

всегда специализированная система, набор программного обеспечения и технических средств. АРМ 

ориентированы на конкретного специалиста — инженера, экономиста, конструктора, и множество 

других. Общая схема АРМ представлена на Рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. – Схема автоматизированного рабочего места 
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Ғимараттар мен құрылыстар, олардың экологиялық тазалығы, адамдар үшін қауіпсіздік жəне 

сайып келгенде, жұмыс істеп тұрған экономика болып табылады. Соңғы жылдары көрсетілген 

күрделі құрылыс көлемі мен сапасының өсуіне қарамастан, салынып жатқан жəне қайта салынатын 

нысандардағы апаттар мен құрылыстардың құлауы азаймай отыр. Пайдаланудың алғашқы 

жылдарындағы жекелеген объектілер, ең алдымен, беріктіктің, тұрақтылықтың жоғалуы немесе тірек 

конструкцияларының сенімділігінің төмендеуі салдарынан болатын ауқымды жөндеу-қалпына 

келтіру жұмыстарын қажет етеді [1]. 

Құрылыс саласында пайдаланылған құрылыс материалдарының, құрылымдары мен 

жабдықтарының сапасын бақылау сапаны бақылаудың көп сатылы жүйесінің маңызды бөлігі болып 

саналады. Жалпы құрылыс жұмыстарының сапасының проблемасы көпқырлы жəне оны шешу үшін 

құрылыс өнімдерінің сапасын арттыру негізгі шешімдер қатарына кіреді [2]. 

Кез келген құрылыс өнімі жүктемеге немесе қоршаған орта əсеріне ұшырайтыны сөзсіз. Оның 

ғимаратта қолданылуы, жұмыс шартына байланысты құрылыс өнімдері төмендегідей жіктеледі: 

1. əмбебап типтегі құрылыс өнімдері; 

2. арнайы бағыттағы құрылыс өнімдері. Қолданылу аймақтары құрылыс өнімдерінің қасиеттеріне 

байланысты болып табылады. Құырылс өнімдерінің барлық қасиеттері өзіндік ерекшеліктеріне қарай 

бірнеше топқа жіктеледі. Ол туралы 1 кестеде көрсетілген. 

Кесте 1. – Құрылыс өнімдерінің қасиеттерінің жіктелуі. 
Құрылыс өнімдерінің қасиеттері Ерекшеліктері 

Физикалық Салмақтық сипаттамалары, тығыздығы, сұйықтар, газдар, 

жылу мен радиосəулелер үшін өткізгіштік, қоршаған 

ортаның агрессивті əсеріне кедергілік қасиеттерін 

қамтиды. 

Химиялық Құрылыс өнімдерінің қышқыл, сілті, тұзды ерітінділерге 

тұрақтылық көрсеткіштерін жəне қоршаған ортаның 

климатық құбылыстарының əсеріне төзімділігін қамтиды. 

Механикалық Күштік əсерлерге кедергілік қабілетін қамтиды. 

Технологиялық Материалдың бұйым даярлау кезінде өңдеуге төзімділік 

қасиетін қамтиды. 
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Пестицидтер ауылшаруашылық қызметінде өнімділік пен өнімнің сапасын арттыру үшін 

зиянкестердің кез-келген тобының (саңырауқұлақтар, жəндіктер, шөптер жəне т.б.) келтіретін зиянды 

бақылау немесе азайту үшін бүкіл əлем фермерлерінің негізгі таңдауы. Пестицидтер анықтамасы 

бойынша улы болғандықтан жəне қоршаған ортаға əдейі енетіндіктен, пестицидтерді өндіру, сату 

жəне қолдану қатаң реттеу мен бақылауға алынуы керек. Пестицидтерді бақылаусыз қолдану уақыт 

өте келе пестицидтердің адам ағзасында жиналуы адам денсаулығына үлкен қауіп төндіруі мүмкін. 

Нəтижесінде жемістер мен олардың қосалқы өнімдері сияқты тағамдағы пестицидтердің мөлшерін 

бақылаудың аналитикалық тəсілдерін əзірлеу өте маңызды. 

 

Сурет 1. – Қазақстан Республикасының аумағында өсірілетін жүзім түрлері. 

 

Қазіргі уақытта өнеркəсіптік жүзім шаруашылығы Оңтүстік Қазақстанда орналасқан. 

Жүзімдіктердің едəуір бөлігі Шымкент, Жамбыл жəне Алматы облыстарында өседі. Қызылорда жəне 

Талдықорған қалаларында аз. Ақтөбе, Семей, Орал жəне Гурьев облыстарында 200 гектарға жуық 

жер бар (Сурет 1). 

Біз өз жұмысымызда газды хроматография-масс-спектрометриялық əдіспен (SPME/GC-MS) 

біріктірілген қатты фазалы микроэкстракцияны таңдадық. Хроматомассалық спектрометрия –күрделі 

қоспалардағы жекелеген компоненттердің сандық жəне сапалық анықтау үшін қолданылатын, 

хроматограф пен масс-спектрометрдің мүмкіндіктерін біріктіруге негізделген аналитикалық əдіс. 

Хроматограф арқылы өтіп, үлгіні компоненттерге бөледі, жəне масс-спектрометр оларды анықтауға 

жəне талдауға жауап береді. Ал қатты фазалы микроэкстракция ұшпа заттармен жұмыс істегенде 

талшық газ хроматографының буландырғышына ауысады жəне аналиттердің термиялық десорбциясы 

есебінен хроматографиялық бөлу мен талдау жасалады. Бұл экологиялық таза , жылдам жəне 

үнемді əдіс. 

Осы зерттеудің мақсаты: [1] Қазақстанның əр түрлі аймақтарынан жиналған асханалық 

жүзіміндегі пестицидтер қалдықтарының болуын жəне алынған нəтижелердің Еуропалық жəне ҚР 

заңнамасына сəйкестігін анықтау; жəне [2] тұтынушының денсаулығына қаупін бағалау. 
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В целом система технического регулирования состоит из трех основных блоков – нормирование 

требований, оценка соответствия и государственный контроль, что обеспечивает безопасность и 

качество продукции. Основными целями технического регулирования являются (в области 

обязательной регламентации) обеспечение безопасности продукции, процессов для жизни и здоровья 

человека [1]. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является искоренение присутствия «серых» 

сертификатов на продукцию, когда испытания не проводятся, а сертификат выдается, особенно это 

касается некачественной импортной продукции. 

При анализе факторов влияющие на качество продукции и выполнение требований в области 

оценки соответствия в рамках ЕАЭС, используя причинно-следственную диаграмму Исикавы (Cause-

and-Effect-Diagram) были выявлены следующие факторы: 

 

 
Рисунок 1. – Причинно-следственная диаграмма низкого качества импортируемых товаров 

 

Немаловажной проблемой при ввозе продукции на территорию РК является идентификация ее и 

подтверждение компетентными органами отнесения к требованиям технических регламентов. 

Создание Единой информационной системы «Идентификация продукции» позволит 

автоматизировать данную процедуру. Сам процесс идентификации будет подразумевать 

автоматизированный анализ данных полученных с Единого реестра выданных СС и ДС, нормативной 

базы в области технического регулирования в рамках ЕАЭС и РК (перечень продукции к 

техническим регламентам ЕАЭС, единый перечень продукции). 

В целом, проблема качества ввозимой продукции требует системного подхода решения, в том 

числе внесение изменение в нормы законодательства в области технического регулирования и путем 

цифровизации и автоматизации сопутствующих процессов. 
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Жүргізілетін зерттеулердің міндеті- бұл зертханалық жағдайларда минералдық-техногендік 

шикізатты дайындаудың оңтайлы режимдері бойынша алынған сорбенттерді кезең-кезеңімен 

тексеру. Алынған сорбенттерді рекуперациялау, сондай-ақ регенерациялау шарттарын пысықтау, 

сорбирлеу жүйелеріне стендтік сынақтар жүргізу, суды мұнай өнімдерінен, ауыр металдардан жəне 

ластанудың басқа да түрлерінен тазарту жөніндегі өндірістік объектілерде сынақтар жүргізу болып 

табылады. Механикалық өңдеу кезінде акрил қышқылымен модификацияланған жəне 

полимеракрилатпен мөлшері 2-ден 5 мм-ге дейін түйіршіктелген золонос+кварц+магнетит қоспасы 

негізіндегі сорбент суды ауыр металл иондарынан тазартуда қолданылды. Жəне суды кешенді 

тазартуда оның əсерінің тиімділігін көрсеткен болатын. Сорбентті қалпына келтіру ультрадыбыстық 

өңдеу арқылы натрий хлоридінің сулы ерітіндісі арқылы жүргізілді. Суды ауыр металдардан 

тазартуда модификацияланған газдалған бетон негізіндегі сорбент ең тиімді болатыны анықталған 

болатын. Оның сорбциялық белсенділігі ультрадыбыстық қалпына келтіруден кейін сүзгі 

жүйелерінде бірнеше рет қолданғаннан кейін арта бастайды (Сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1. – Суды минералды майдан тазарту зертханалық сүзу бағанында 

 

Ұсынылған мəліметтер бойынша алынған сорбенттің жоғары сорбциялық сыйымдылығы бар 

екендігі анықталды. Оны қайта пайдалану кезінде суды тазартудың тиімділігі артады. Үшінші 

кезеңде суды тазарту сапасының төмендеуі байқалады. Сорбент құрамында магнетиттің болуы 

материалдың сорбциондық белсенділігінің артуына əсер етеді. 
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ISO 22000-стандарты сапа менеджмент жүйесі стандартына жатады. Бұл стандарт тамақ 

өнеркəсібіндегі жəне осы саламен тығыз байланысты кез-келген мекеме, сондай-ақ ұйымдарда 

қолданылады [1]. 

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі- өндіріліп жатқан тағам өнімдерінің құрамында зиянды, сондай-ақ 

улы, химиялық қоспалардың жəне жағымсыз ықпалдардың болмауы юолып табылады [2]. 

Сертификаттау обьектісі ретінде- «Бриз Мангистау» ЖШС өнеркəсіп орынының өнімдері 

алынды. Бұл өнеркəсіп таза ауыз суды, алкогольсіз газдалған сусындарды өндірумен жəне 

жеткізумен, сондай-ақ салқындатқыштарды орнатумен жəне қызмет көрсетумен айналысады. 

 
Кесте 1. 

 

ЖШС «Бриз Мангистау» ISO 22000 стандартына сəйкес мынандай өнімдерді ұсынады 

 

№ Атауы Орамда

ғы саны 

1 «Бриз Серебро» ауыз суы, 19л 1 

2 «Бриз Серебро» ауыз суы, 12,5л 1 

3 «Бриз Серебро» ауыз суы, 5л 1 

4 «Бриз Серебро» ауыз суы, 1,5л 6 

 

Бұл жұмысты дайындау барысында негізгі ақпараттар ретінде өндірістік тəжірибеден алынған 

мəліметтер бойынша зерттеу жұмысы қарастырылды. Өндірістік тəжірибе жұмысы барысында 

өнеркəсіп орынының өнімдерінің сапасы ISO 22000 халықаралық стандарты бойынша 

сертификатталады. Сол себепті барлық негізгі жұмыстар қарастырылды жəне негізгі ақпараттар 

жиналды. 

 
Әдебиеттер 

 

1. ISO 22000: 2005 халықаралық стандартының сипаттамасы (ГОСТ Р ИСО 22000 2007) 

2. Тамақ өнімдерінің өнімдерінің қауіпсіздігі туралы техникалық регламенті 

 

 

 

 

 

  

mailto:adilzhan.ainur@yandex.ru


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

311 
 

УДК 006.1 

 

ISO 9001:2015 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТҚА СӘЙКЕС ӨНДІРІСТІК 

КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ СМЖ ЖАҒДАЙЫ 

 

Әнефияев Н. Т. 
Ғылыми жетекші: а.ш.ғ.к., доцент Есенқұлова Ж. Ж. 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан. 

email: nurkanat.anefiyayev@gmail.com 

 

ISO 9001:2015 сапа менеджменті жүйесінің критерийлерін белгілейді жəне оның сериясындағы 

сертификаттауға болатын жалғыз стандарт болып табылады (дегенмен бұл талап етілмейді). Оны кез 

келген ұйым, оның мөлшері мен қызмет саласына қарамастан пайдалана алады. Əлемнің 170-тен 

астам еліндегі миллионнан астам компаниялар мен ұйымдар 9001:2015 стандартына сəйкестікке 

сертификатталған. Бұл стандарт Сапа менеджментінің бірқатар принциптеріне негізделген, мысалы: 

клиенттерге күшті бағыттау, мотивация жəне көшбасшылық, технологиялық тəсіл жəне үнемі 

жетілдіру. Бұл элементтер ISO сапа менеджменті принциптерінде толығырақ түсіндіріледі. ISO 

9001:2015 қолдану тапсырыс берушілердің сапалы өнімдер мен қызметтерді тұрақты алуына кепілдік 

береді, бұл өз кезегінде бизнес үшін өте пайдалы [1]. ISO 9001:2015 стандарттары сапаны басқарудың 

əртүрлі аспектілеріне əсер ете отырып жəне ISO-ның белгілі стандарттарын қамтиды. Стандарттарда 

өнімдері мен қызметтерінің тапсырыс берушінің талаптарына сəйкес келуін жəне сапасы үнемі 

жақсарғанын қалайтын компаниялар мен ұйымдарға арналған ұсыныстар мен құралдар жасайды. 

Тəжірибе көрсеткендей, сапа менеджменті жүйесінің құжаттамасы төрт деңгейлі құрылымы 

қажетті жəне жеткілікті [2]. Оны 1-суретте толығырақ қарастырайық: ең алдымен, ішкі жəне сыртқы 

пайдалануға арналған ұйымның басқару жүйесі туралы келісілген ақпаратты қамтитын құжаттар. 

Оларға "сапа саясаты" жəне "сапа жөніндегі нұсқаулық" кіреді. 

Саясат тəуелсіз құжат ретінде де, "сапа жөніндегі нұсқаулықтың" 

бөлігі де болуы мүмкін. Екіншіден, құжаттар – ИСО 9001 

стандартында талап етілетін міндетті құжатталған рəсімдерді қоса 

алғанда, СМЖ процестерін сипаттайтын рəсімдер. Үшіншіден, 

процедуралық құжаттардың талаптарын нақтылайтын жəне 

операцияларды, жұмыстар мен тапсырмаларды сипаттайтын 

жұмыс құжаттары. Қол жеткізілген нəтижелерді немесе 

жүргізілген жұмыстардың дəлелдерін жəне тиімді жұмыс пен 

процестерді басқарудың қажетті кепілдіктерін қамтитын сапа 

бойынша жазбалар. 

ISO 9001 талаптары мінсіз емес. Сондықтан оларды шамамен 

жеті жылда бір рет түзетулер енгізіліп отырады. Бұл қолданыстағы 

талаптарды жақсы түсінуге тырысу керек. Егер СМЖ-ны жүзеге 

асыруға жауапты кəсіпорын менеджерлері, жақсы дайындықтан 

өтіп, өзгенің тəжірибесін қолданса, онда кəсіпорындағы өз 

міндеттерін жақсы шешеді. Көптеген компаниялар басқа біреудің 

бірнеше рет өткен қателіктерінен өтуге мəжбүр болмаған 

жағдайда ғана ұтады [3]. «САПА ТЕКСЕРІЛМЕЙДІ —ОЛ 

ЖАРАТЫЛАДЫ!» 

 
Әдебиеттер 
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2. https://center-yf.ru/data/Menedzheru/Sistema-kachestva.php 

3. https://www.qualitymag.com/articles/93692-iso9001-is-only-the-foundation  
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Актуальность темы пластиковых отходов обсуждается на протяжении долгого периода времени. 

Переработка пластика получает все большее распространение в мире. Казахстан сегодня, как и 

многие страны, пытается урегулировать сферу обращения с отходами как технологически, так и на 

законодательном уровне. Экологическая политика Казахстана на переход к «зеленой» экономике, то 

есть на внедрение раздельного сбора отходов, на развитие сектора переработки отходов с получением 

продукции из вторсырья, на привлечение инвестиций, в том числе через государственно-частное 

партнерство [1]. По данным ТОО «Оператор РОП» в Казахстане каждый год образуется более 500 

тыс. тонн пластиковых отходов [2]. Перерабатывается лишь малая часть из общего объема, остальное 

свозят на полигоны или сжигают нелегальным путем. 

К основным аспектам проблемы в стране, которые препятствуют переработке пластика можно 

отнести: 

 
Стоит обратить внимание и на низкую степень информатизации в области обращения с 

пластиковыми отходами. Государственные органы зачастую не всегда хорошо знают 

перерабатывающие компании, а компании не знают своих конкурентов. 

Урегулирование отношений в сфере переработки пластиковых отходов, организация сбора и 

переработки пластика на качественно ином уровне, несомненно, станет положительным шагом не 

только для сохранения окружающей среды, но и для бизнеса. 
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• В 2019 году город Семей на неделю оказался
заложником твердых бытовых отходов, так
как мусоровывозящие компании не имели
право вывозить на полигоны
несортированные отходы в связи с
государственным запретом.

1. неурегулированность 
законодательства

• Мусороперерабатывающие предприятия
преимущественно принадлежат частным
лицам. И для того, чтобы собрать сырье им
предстоит поставить свой контейнер,
который будет облагаться налогом на землю
и оплатой на получаемое сырьё. Плюс
затраты на транспортировку.

2. наложение двойного НДС 
на компании 

перерабатывающие 
вторичное сырье

• Многие компании, осуществляющие сбор
отходов, прессуют их и отправляют в
Россию, Узбекистан. Им оказывается
выгоднее продавать отходы за границу, чем
передавать на переработку в Казахстане.

3. нехватка сырья
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Государственные услуги, в том числе и жилищно-коммунальные, должны реагировать и 

меняться в зависимости от изменений в законодательстве и потребностях населения. Так, применение 

современных информационных технологий при построении системы менеджмента качества (СМК) в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) позволяет достаточно быстро отвечать на эти 

изменения. К тому же, это позволяет повысить эффективность решения многих задач СМК, 

упростить процесс принятия решений, повысить эффективность деятельности. 

Одной из таких технологий является Аgile-технология. Методология Agile, успешно применяется 

для цифровой трансформации государственных услуг, в том числе услуг ЖКХ. Она объединяет ряд 

способов реализации проектов, основанных на гибком, неформальном подходе, и без труда 

подстраивается под любые запросы клиента [1]. 

В Agile, все этапы разработки, сбор требований, планирование, проектирование, создание и 

тестирование осуществляются многократно, что позволяет: 

1. уменьшить затраты по времени на разработку и внедрение СМК; 

2. управлять документацией СМК; 

3. организовать удобный доступ к необходимым документам. 

При создании СМК по методологии Agile необходимо отталкиваться от нужд пользователя. 

Полный учет пользовательского опыта подразумевает создание услуги, которая отражает то, как 

пользователи воспринимают или пользуются государственной услугой ЖКХ. 

Так, в качестве количественных показателей качества, к достижению которых необходимо 

стремиться в рамках внедрения СМК, основанной на agile-технологиях, могут быть предложены 

следующие показатели: 

- повышение уровня трудовой дисциплины сотрудников сферы ЖКХ (работники, нарушивших 

дисциплину, не должны превышать 1 % от среднесписочного количества персонала на первом году 

работы предприятия ЖКХ в рамках СМК); 

- усовершенствование кадрового состава (сокращение некомпетентных сотрудников); 

- уровень удовлетворённости потребителей (доля потребителей, удовлетворённых качеством 

жилищно-коммунальных услуг, должна быть не менее 90 % и устойчиво увеличиваться на 

протяжении нескольких отчётных периодов) [2]. 

Таким образом, конкурентное преимущество услуг ЖКХ будет обеспечиваться за счет Agile-

методологии, которая обеспечивает быстрое решение и позволяет выявить проблемы на ранних 

стадиях. 
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Ядролық медицина – диагностика немесе емдеу үшін адам организміне немесе организмнен тыс 

биологиялық ортаға радиоизотоптардың (радионуклидтердің) немесе радиофармацевтикалық 

препараттардың аз мөлшері иондаушы сəулеленудің ашық көздері болып табылатын радиологияның 

мамандандырылған саласы болып табылатын медицина бөлімі. Радионуклидтік диагностикада бұл 

радионуклидтің уақыт пен ядролық медицина кеңістігіндегі белсенділігін өлшеу арқылы адамның 

тіндерінің, ағзалары мен тіршілік ету жүйелерінің метаболикалық жəне функционалдық жай-күйі 

туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Ядролық медицина сонымен қатар радиофармацевтикалық 

препараттарды қолданатын терапевтік процедураларды қамтиды. Əр тұжырымдама үшін бір 

стандартталған термин белгіленеді. Стандарт бұрын халықаралық жəне Ұлттық ядролық медицина 

қоғамдарының, медициналық физиктер мен инженерлердің, онколог-дəрігерлердің жəне т.б. 

құжаттарында пайдаланылатын, радионуклидтік диагностика мен терапия, ядролық медицина 

техникасы терминдерінің жалпы ұғымдарын айқындайтын ядролық медицина саласындағы 

редакцияланған терминдердің тізімін білдіреді. 

Ядролық медицина саласының кейбір терминдері мен анықтамалары 

1. Молярлық белсенділік – белгілі бір изотоп үшін: қосылыстың белсенділігі (А), оның моль 

санына (n) байланысты: Am= na /  моляр белсенділігі [1] 

2. Радиоактивті заттың белсенділігі – осы уақыт аралығына жатқызылған қысқа уақыт 

аралығында (t) заттың белгілі бір мөлшерінде болатын ядролық өзгерістердің саны (N); көбінесе оны 

абсолютті белсенділік деп атайды синонимі: ыдырау жылдамдығы. Көрсетілген: A = DTDN  

radioactive material қызметі. 

3. α-ыдырау (альфа-ыдырау) – Радиоактивті ыдырау, онда Альфа-бөлшек α-decay (alpha-decay) 

шығарылады. 

4. β-ыдырау (бета-ыдырау) – бета бөлшегі шығарылатын немесе орбитальды Электрон түсетін 

ядролық ыдырау. β-decay (beta-decay). 

Кейбір стандарттарды келтіреміз. 

Стронций-89 ( 89Sr) 50,53 сут β− 0,583 (I) (макс: 1,492) 99,99 γ 0,909 0,0 

Стронций-90 ( 90Sr) тепе-теңдікте Иттрием-90 (90Y) 28,74 лет β− 0,196 (I) (макс: 0,546) 

 
Әдeбиeттep 

 

1. Рекомендации и номенклатурные правила ИЮПАК по химии. Сост. Б.Ф. Мясоедов, Ю.А. Золотов, В.М. Иванов. 

Е.К. Корчемная. Под. Ред. В.М. Иванова. – М.: Наука, 2004. – 158 с. (терминология в области радиохимии, 

радиоаналитической химии, ядерной и аналитической химии) 
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ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУДА ПРЕСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

Бауржан А.Б. 
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Тулешов Е.А. 

Satbayev University, Қазақстан, Алматы қ. 

e-mail: akerke-baurzhan@mail.ru 

 

Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинайтын автокөліктердің «ауаны тасымалдайтындығы» құпия 

емес, себебі дəстүрлі тəсілмен қалдықтарды жинау кезінде тасымалданатын қоқсықтың пайдалы 

көлемі контейнердің 1/15 үлесін ғана құрайды. Біздің елімізде жылына орта есеппен 4,5-5 млн. ҚТҚ 

шығарылады. Ал олардың қазіргі таңда 15,8% ғана қайта өңдеуден өткізіледі. Қазақстан 2030 

Концепциясына сəйкес сол уақытта бұл көрсеткіш 40% дейін, ал 2050 жылдың соңына қарай – 50% 

жеткізіліуі тиіс. 

ҚТҚ қайта өңдеу көрсеткішін жоғарылату үшін бірінші сұрыптау жəне жинақтау мəселелерін 

шешуіміз қажет. Қалдықтарды қайта өңдеу жұмыстарының сатысының бірі оларды пресстеу болып 

табылады. Пресстеу арқылы біз қайта өңдеу жұмыстарын біршама оңтайландырамыз. Престелген 

ҚТҚ тасымалдау кезінде шығын қысқарады, қайта өңдеу цехтарында жұмыс жылдамдығы 

жоғарылайды. ҚТҚ престеу арқылы көлемін азайтатын престің сызбасы 1 – суретте келтірілген [1]. 

 

 
1 – сурет. ҚТҚ арналған пресс: 

1 – негіз; 2 – сорғы станциясы; 3 – шланг; 4 – бағыттаушы; 5 – гидроцилиндр; 6 – гидроүлестіргіш; 7 –тұтқа;  

8 – қақпақ; 9 – жиек; 10 – шток; 11 – поршень; 12 – бак; 13 – телесокпиялық штанга; 

14 – педаль 

 

Телескопиялық штанганың қозғалмалы буындары престейтін бөлікпен жəне бакпен бірге жоғары 

көтеріледі. Бакқа пластик пакет кигізіліп, штангалар төмен түсіріледі. Қозғалыс жеңіл жүруі үшін 

қозғалмайтын буындарға пневматикалық серіппелер орнатылған. Бак толғаннан кейін қайтадан 

жұмыс орнына келеді, гидроүлестіргіш тұтқасымен поршень төмен түсіріледі, престелген 

қалдықтармен толтырылған пакет бактан алынады. Осылайша престеуден өткізілген қалдық көлемі 

10 есеге азаяды. 

 
Әдeбиeттep 
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ЖАЙЫҚЖЫЛУҚУАТ МЕКЕМЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫН ТАЛДАУ 
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Жайықжылуқуат АҚ қазіргі уақытта Орал қаласын жəне жақын орналасқан біраз аймақты 

жылумен, ыстық сумен жəне электр энергиясымен қамтып отырған негізгі жылу электр орталығы 

болып табылады. Осы баяндама негізінде мекеменің атқаратын жұмысын, қызмет көрсетуін, 

тұтынушылармен қарым-қатынасының сапалық қасиеттеріне талдау жүргізіледі [1]. ЖЭО көрсететін 

негізгі қызметтеріне тоқталып өтетін болсақ: 

 Құрылыстар мен тұрғын үйлерді жылыту үшін тұтынушыларды жылу энергиясымен қамту; 

 Тұтынушыларды ыстық сумен қамту үшін суды жылыту; 

 Электр энергиясын өндіру; 

 Тұтынушыларды сумен қамтамасыз ету үшін су сату. 

Жайықжылуқуат АҚ қызметтерінің сапалық қасиеттеріне талдау жасау үшін қызмет көрсетуін 

шартты түрде екі бөлімге бөліп қарастырамыз, олар: ЖЭО техникалық бөлімі, ЖЭО əкімшілігі [2]. 

Мекеменің қызмет көрсету сапасын талдау бағыттары 1 кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 1. 

 

Жайықжылуқуат АҚ қызмет көрсетуіне сапалық талдау жүргізу бағыттары 

 

Жылу электр орталығының техникалық бөлімі 

қызметтеріне сапалық талдау: 

Жылу электр орталығының əкімшілік бөлімінің қызмет 

сапасын талдау: 

Жылу жабдықтарын пайдалану бойынша қызмет 

көрсетуіне; 

Басшылыққа ұсынымдар əзірлеу бойынша 

экономикалық жоспарларға; 

Электр жабдықтырын пайдалану жəне сол бойынша 

қызмет көрсетуне; 

Тұтынушылармен тікелей қарым-қатынас арқылы 

сатуға жауап берушілерге; 

Жылу энергиясын бөлуді бақылауына; Есептік қызметтердің атқарылуы бойынша; 

Жылу, жылытылған суды тасымалдауға; Тұтынушылармен тікелей қарым-қатынас арқылы 

сатуға жауап беруші мамандарға; 

Өлшеу аспаптарын есепке алу бойынша функциялар 

талдауға; 

Мекемеге бөгде адамдар енбеуі бойынша қауіпсіздік 

қызметіне талдау жүргізу арқылы жасалады. 

Жылу электрлік аспаптарын пайдалану, бақылау 

бойынша қызмет көрсетуге жүргізілді. 

 

 

Жалпы мекеменің қызмет сапасын талдау өнімділікті айқын көрсете отырып, қызметкерлерге 

атқаратын жұмыстарына талдау жасауға, одан əрі ынталандыруға мүмкіндік тудырады, бұл 

мекеменің еліміздегі алдынғы қатарлы өндірістер қатарына қосылуында аса үлкен мүмкіндік 

жасайды. 

 
Әдебиеттер 
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2. Гиссин В.И. Сапа менеджменті. Дондағы Ростов: Феникс, 2009. – 254б. 
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Термопластиктердің қаттылығының деңгейі ұлғаю уакыты ескеріліп жүргізілген сенімдеу 

нəтижесі алынды. ҚР СТ 2060-2010 талаптарын қанағаттандыру мақсатында жүргізілген сенімдеу 

нəтижесінде алынған мəліметтер 1-кестеде келтірілді. 
 

Кесте 1. 

  

Сенімдеу нəтижесі 

 

Сенімделген материал тобы Қатаюға кеткен уақыт, мин 

БТ 1 

БТ 2 

БТ 3 

15 

8 

3 

 

Бір жерден екінші жерге орнын ауыстыруға жəне сактап қоюға қойылған ережелер мен талаптар 

жол белгілеріне арналып зерттелетін заттар көлік жолдары арқылы тасымалдау талаптарының 

аумағынан аспауы керек 1. Жол белгілері ретінде пайдаланылатын термопластиктердің сақталу 

мepзiмі дайын болған уақыььан бастап бір жыл болуы керек. 

 
Әдебиет 

 

1. ҚР СТ 1128-2002 пластик материалынан жасалған заттарды сенімдеу жолдары 
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Қaзaқстaн Республикасы экономикасының стратегиялық маңызды бөліктерінің бірі – мұнай 

секторы. Еліміздің гeогрaфиялық орнaлaсуынa бaйлaнысты мұнaй өнімдерінің нeгізгі бөлігі құбырлaр 

aрқылы тaсымaлдaнaды. 

Мұнaй құбырлaры дегеніміз мұнaй жəнe мұнaй өнімдерін aйдaу үшін aрнaлғaн құбырлaр. Бұл 

құбырлaр aрнaлулaрынa бaйлaнысты өндірістік, технологиялық жəне магистральдық болып үшке 

бөлінеді. 

Магистральдық мұнай өнімі құбыржолын (ММӨҚ) градуирлеу дегеніміз ММӨҚ-ын аймақтарға 

бөліп олардың əртүрлі параметрлерін анықтау үшін жəне градуирлеу кестелерін құру жəне бекіту 

мақсатында осы жұмыстың түрін орындауға құқығы бар заңды тұлғалардың метрологиялық 

қызметтерімен орындалатын операциялар жиынтығы. 

ММӨҚ градуирлеу өлшеу рулеткаларының, штангенциркульдің, ультрадыбыстық қалыңдық 

өлшегіштің, сызғыштар мен динамометрдің көмегімен геометриялық əдіспен жүргізіледі. 

ММӨҚ градуирлеу келесі екі жағдайларда жүргізіледі: 

- құбыр ауыстыру арқылы күрделі жөңдеу нəтижесі бойынша ММӨҚ аймақтарын əртүрлі 

параметрлерге сынаудан кейін; 

- градуирлеу кестесінің қолдану мерзімінің аяқталуы; 

ММӨҚ градуирлеу барысында келесі жұмыстар атқарылды: 

1. Қолданылатын барлық өлшеу құралдарының ҚР СТ 2.30 сəйкес метрологиялық аттестаттау 

бойынша Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат берілуін жəне ҚР СТ 2.4 белгіленген тəртіпте 

салыстырып тексерілуін қамтамасыз ету. 

2. ММӨҚ жeкe aймaқтaрын грaдуирлeнгeн бірлік aймaқтaрғa бөлу. 

3. ММӨҚ-ның aймaғының шeкaрaлaрын рeттік нөмірімeн бeлгілeу 

4. Қоршаған орта температурасының ҚР СТ 2.268-2012 белгіленген шарттарына сəйкес келуін 

қадағалау [1]. 

ҚР СТ 2.268-2012 стандартын басшылыққа ала отырып магистральдық мұнай өнімі құбыржолын 

градуирлеу жұмыстарын жүргізу нəтижесінде алынған мəліметтер төмендегі 1-кестеге енгізілді. 

 
Кесте 1.  

 

Градуирлеу жұмыстарын жүргізу нəтижесінде алынған мəліметтер 

 

Нөмір 
Грaдуирлeнгeн нүктeлeр нөмірлeрі 

бойыншa шeкaрaлaр 
Өлшeу жүргізу кeзіндeгі aуa тeмпeрaтурaсы, °С 

I (бірінші) 0 – 1 – 2 – 3 -11 °С 

II (eкінші) 2 – 4 – 5 – 6 -10°С 

III (үшінші) 5 – 7 -15°С 

IV (төртінші) 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 -9°С 

V (бeсінші) 11 – 13 -12°С 

Рeзeрвті жіп 6 – 9 -11°С 

 
Әдебиет 

 

1. ҚР СТ 2.268-2012 Магистральдық мұнай өнімдері құбырларының сыйымдылығын геометриялық əдіспен өлшеуді 

орындау əдістемесі. 
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САНАУЫШТАРДЫ СЕНІМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ АУЫТҚУЫН ЕСЕПТЕУ 
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«Сайман» корпорациясында Stend10 Орман СО-Э711 ТХ Р PLC 11 дана Орман СО-Э711 ТХ Р 

PLC IP П RS, 1 дана Орман СО-Э711 ТХ Р PLC IP П санағыштарына МЕМСТ 8.584-2004 талаптарына 

сай жүргізілген сeнімдeу нəтижесіндегі автоматты түрде электронды таблода көрсетілген қателіктер 1 

суреттегі графикте көрсетілді. 

 

 
 

CU627596, CU629298, СU630303, CU636890 санауыштар 

қателіктерін талаптармен салыстыру 

 

Симметриялық жүктеме режиминде бір фазалық жəне/немесе үш фазалық санауыштардың негізгі 

салыстырмалы қателігін номиналды кернеуде өлшеуші электрлік энергияның кез келген бағыттар 

үшін салыстырып тексеруші қондырғыда анықтайды. Сенімдеуші санауыштың көрсеткіші ретінде 

мына мəндердің біреуін қабылдайды: санаушы тетік көрсеткішінің өсімі, сынауыш шығулардың 

біреуінен түсетін импульстер саны, сынауыш шығулардың біреуінің импульстер ілісу кезеңінің жəне 

жиіліктің ұзақтығы [1]. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Мендебаев Т.М., Асқаров Е.С., Ермекбаева А.Ө. Стандарттау, метрология жəне сертификаттау: оқулық. – Алматы: 

ЖШС РПБК "Дəуір". -2011.- 367 б. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТ РК ИСО 9001-2016 
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Нормативной основой при проектировании системы управления МОИ наряду с метро-

логическими правилами и нормами, которые имеют обязательную силу на территории Республики 

Казахстан и которые содержатся в нормативных документах по обеспечению единства измерений в 

соответствии с законом РК «Об обеспечении единства измерений» и может служить требования 

стандарта СТ РК ИСО 9001-2016 [1]. При таком подходе, систему управления МОИ можно 

рассматривать как часть общей системы менеджмента качества предприятия. 

Таким образом, с учетом требований стандарта необходимо переходить с функционального 

управления метрологическим обеспечением на процессное управление. Для этого необходимо: 

- выделить и классифицировать процессы, относящиеся к системе управления МОИ; 

- сформировать цепочку метрологических процессов в пределах работающей структуры; 

- разработать стандарты и методы, обеспечивающие результативность управленческих 

процессов; 

- создать информационную базу и подобрать ресурсы для выполнения работ в рамках процессов 

метрологического обеспечения; 

- определить инструменты мониторинга и анализа процессов. 

Функционирование системы МО, основанной на применении процессного подхода и цикла 

PDCA, в общем виде можно представить следующим образом (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Цикл Деминга, применительно к процессу метрологического обеспечения измерений 

 
Литература 

 

1. СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования».  
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Мемлекеттің өзекті мəcелелеpінің біpі тaғaм өндіpіcі. Cүт шapуaшылығын өpкендетуде оны 

бapыншa дұpыc ұйымдacтыpу қажеттілігі мен оpнaлacтыpудың мaңыздылығы өте жоғары. Бірақ, бұл 

мəcелелеpді шешуде pеcпубликaмыздa елеулі кемшіліктеp бap. Халық денсаулығына назар аудару 

жəне де құрт өнімдерін стандарттау жəне сертификаттау саласында үлкен көңіл бөлу қажет деп 

санаймын. 

Бaлaлapдың, қapт кіcілеpдің кaльций тaпшылығын еcкеpе отыpып қaзaқтың ұлттық тaғaмы 

құpттың емдік қacиетін қолдaну. Құpтты тек кaльций қоpымен қоca, оны витaминдеp мен 

минеpaлдapмен байыту технологиясын пайдаланып, өндіріске енгізу болып табылады [1]. 

Көптеген дəрумендерге бай жаңа құрт өнімдерін нарыққа шығару біздің баасты мақсатымыз. Ал, 

жаңа өнімдерді нарыққа шығаратын болсақ, ол өнімдерді стандарттау маңызды болып табылады. 

Ең алдымен сүт өнімдерін дайындайтын зауыттардың ішкі жұмыстарын зерттеп, ұйымдық 

стандартын əзірлеп, ұсыну. Кез-келген өнім өндіруші зауыт, фабрикалар үшін өнімін стандарттау 

маңызды. Себебі, стандарттау өнім сапасының, ұйым жұмысының нəтижесіне айтарлықтай əсерін 

тигізері сөзсіз. 

 
 

Сурет 1. – Жеміcтеpмен бaйытылғaн құpт 
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p. 70. 
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Көкшетау қаласы бойынша ПЭТ-бөтелкелер саны жылына 28% қарқындылықпен өсуде. "LS-

Kokshetau" ЖШС-мен бірлесіп жүргізілген экперименттік жұмыстар, шағын зауытты жүктеу үшін 

айына 40 тонна ПЭТ-бөтелкелер жеткілікті екенін көрсетті. Көкшетау сияқты шағын қала үшін, 

экономикалық жəне экологиялық тұрғыдан ПЭТ бөтелкелерін 0,5-тен 1 см-ге дейін флекске ұсақтап 

жинау жəне өңдеу тиімді болып табылады. Есептеулер көрсеткендей, ҚТҚ полигондарында жиналған, 

бумаларға брикеттелген бөтелкелерге қарағанда, салыстырмалы түрде таза, сондай-ақ, көлемдік 

тығыздығы жоғары болатын жуылған ПЭТ қабыршақтарын тасымалдау тиімдірек [1]. Демек, 

бөтелкелерді жинау орнында өңдеу керек немесе полигоннан қайта өңдеу кəсіпорнына шығару керек, 

бұл жолдардың жай-күйін, көлік шығындарын есептегенде экономикалық тиімсіз. Жобада, ПЭТ-

бөтелкелерді криогенді ұсақтау қондырғысының үш өлшемді цифрлық моделі əзірленді. Ұсақтау əдісі 

– механикалық болып табылады. Пластикалық контейнерлерді ұсақтау үшін таспалы жəне дискілі 

араларды, роторлы-пышақ ұсатқыштарды қолдануға болады. ПЭТ бөтелкелері үшін ұсақтағыштардың 

роторлы əмбебап түрлері оңтайлы болып табылады, бұл көлемді қалдықтарды да, сығымдарды да 

ұсақтауға мүмкіндік береді. 

ПЭТ-бөтелкелерді криогенді əдіспен ұсақтау қондырғысының жұмыс істеу принципі: 

1. Тиеу бункеріне қалдықтар тасталынады, онда арнайы пышақтар ұстап қалады. 2. Тікелей кесу. 

Көбінесе кесу статорға бекітілген пышақтардың жəне роторға бекітілген жылжымалы пышақтардың 

көмегімен жүзеге асырылады. 3. Ұсақтау ротор камерасында орналасқан пышақтармен жылдам 

соққылармен жүреді. 4. Кесу камерасының астына бастапқы түйіршіктердің мөлшерін анықтау үшін 

фракцияларды мөлшеріне қарай бөлу үшін бірнеше елек орналастыруға болады. 

 

 
 

Сурет 1. – Пластикалық ыдысты криогенді ұсақтау қондырғысының моделі 

 

Осылайша, пластикті криогенді ұсақтауға арналған қондырғы артық қалдықтарсыз ұсақталған 

материалдың фракциясын алуға мүмкіндік береді, бағасы бумаларға брикеттелген бөтелкелерге 

қарағанда 3 есе жоғары. 
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Қазіргі таңда еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету өте маңызды, еліміздің орнықты əлеуметтік-

экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін халықтың денсаулығын нығайту басты орында болып 

саналады. Сол себепті денсалық сақтау жəне еңбекті қорғау саласына халықаралық стандарттарды 

енгізу арқылы еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, нарықтық бəсекелестікке жол ашу. Əлемдік 

тəжірибеде мұндай дəлелдеу əдісі OHSAS 18000 стандарттар сериясымен анықталған, қауіпсіздік 

техникасы мен еңбекті қорғауды басқару жүйесін қоса алғанда, менеджмент жүйелеріне арналған 

сертификаттар бар болып табылады. 

Құрылыс саласында стандарттарды жетілдіру арқылы жұмыскерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге болады, Кəсіпорындарда жұмысшылардың денсаулығын жəне қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін, олар өндірістегі жазатайым оқиғалардан, кəсіптік аурулардан зардап шекпеуі, олар 

мазаланбауы, жарақат алмауы үшін «Кварц кz» ЖШС кəсіпорынына осы OHSAS 18001/ISO 45001 

«Денсаулық сақтау жəне қауіпсіздік менеджментінің жүйелері. Талаптар» стандарттарды қолдануды 

ұсынамын [1]. Не үшін бұл кəсіпорын осы стандарттарды қолдануы керек? 

Зерттеу жүргізу нəтижесінде келесідей жинақтап айтуға болады: 

 
Осылайша, OHSAS 18001/ISO 45001 еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік менеджменті жүйесінің 

стандарты бизнеске құрылымдық көзқарасты қамтамасыз етеді жəне бизнестің денсаулықты жəне 

қауіпсіздік техникасын сақтауды білдіреді. Сонымен қатар үздіксіз жетілдіру мəдениеті қалыптасады. 

OHSAS 18001/ISO 45001 стандарттарының арқасында өнімділік жақсарады жəне оқиға деңгейлері 

төмендейді. Бұл табиғи түрде кəсіпорынның міндеттемелерін азайтады жəне оның шығындарын 

азайтады. Сол себепті осы халықаралықстандартты «Кварц кz» ЖШС кəсіпорынына енгізуді 

ұсындым. 
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•кəсіпорындар
денсаулықты қорғау мен
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мүмкіндіктерді,
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актілерді жəне басқа
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отырып, жүйелі
процестерді жасайды.
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•қызметкерлердің
денсаулығына жəне
қауіпсіздігіне оның
қызметіне байланысты
қауіптер мен қауіптерді
анықтайды, оларды
болдырмауға тырысады
жəне ықтимал əсерді азайту
үшін тексерулер жүргізеді.
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CҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІН CAPAПТАУ 

 

Ерикова А.Е. 
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Нурмуханова А.З. 

əл-Фарaби атындағы Қазақ ұлттық университетi, Алматы, Қазақстан 

e-mail: yerikova.aibanu@mail.ru 

 

Дəcтүр.бoйынша cүт өтe пайдалы тағам бoлып саналады. Oның құндылығы мен сапасын анықтау 

үшін cүт жəне cүт. өнімдeріне cараптама жүргізіледі, oның барысында физико-химиялық,. 

биологиялық жəне органолептикалық қасиеттері белгіленеді. 

Cүт жəне cүт өнімдeрінe cараптама жүргізу мемлекеттік cатып алу шеңберінде жекe немесе 

заңды тұлғамен жасалған шарт негізінде жүзeгe аcырылады. Шарт жаcасу алдында тапcырыс бeруші 

алдын ала кeңeстер ала алады, онда cарапшы негізгі ерекшеліктерін түсіндіреді, тапcырыc бeрушінің 

мақcaттарын нақтылайды, cарапшы алдында cараптама жүргізу барысында жауап беруге тиісті 

мəcелелeрді тұжырымдайды [1]. 

Cүт өнімдерінің сапасын cараптамадан өткізбeс бұрын мыналар текceріледі: 

 қаптаманы, таңбалауды тексeру; 

 өнімнің нақты көлeмі; 

 cақтау мeрзімі; 

 тeмпeратура рeжимі; 

 cүт өнімдeрі құйылған үлгі (контeйнер). 

Содан соң толықтай нормативтік құжатқа сай болғаннан кeйін сараптама жұмыстары жүргізіледі, 

яғни 1-кесте бойынша сапа көрсеткіштерін бағалауды қарастырады [2]. 
Кесте 1 

Сараптау негізінде cапа көpceткіштерін бағалау 

 

Зeрттеу жұмысында сүт өнімдерінің сапа көрсеткіштері стандарттары мен басқа да нормативтік 

құжаттары туралы негізгі мəліметтер қарастырылады. Сараптама жүргізу нəтижесінде бірнеше 

зерттеу əдістеріне (өнімді жобалау, дайындау кезeңдері, орау, таңбалау жəне т.б.) қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. ҚР-дағы сүт жəне сүт өнімдерін сертификаттау бойынша басшылық жəне 

ұйымдаcтырушылық-əдіcтемелік құжаттар, cондай-ақ олардың тағам өндіріciндегі рөлi келтіріледі. 

 

Әдебиеттер 
 

1. Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С. Товаровeдение и экспeртиза пищeвых жиров, молока и молочных 

продуктов. – М., Издательский центр «Академия», 2006. – 288 с. 

2. ҚР CT 1734 – 2007 Cүт жəне cүт өнімдері. Қабылдау ережелері жəне cынау əдicтері 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ 

САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ 

 

Ерлан Г.Е. 
Ғылыми жетекші: т.ғ.к. Нурмуханова А.З. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail: gulnaz.erlan@mail.ru 

 

Техникалық реттеу жəне метрология саласында мемлекеттік бақылау тексеру түрінде жүзеге 

асырылады. Тексерудің түрлері: тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше тəртіп бойынша 

жүргізілетін тексерулер жəне жоспардан тыс тексерулер [1]. 

Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2020 

жылғы мемлекеттік бақылау негізінде жүргізілген тексеру нəтижелері 1 суретте көрсетілген. 

 
Сурет 1.  

2020 жылғы мемлекеттік бақылау нəтижелері диаграммасы 

 

 
 

Мемлекеттік бақылаудың негізгі мəселелері: 

- Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес техникалық регламенттермен белгіленген 

бұзуларды заңды жəне жеке тұлғалар жағынан болдырмау жəне бұлтартпау; 

- сертификатталған өнімнің сəйкестігін растау процедураларын жəне сапасын сақтауды бақылау; 

- мемлекеттік органдарға, басқа мүдделі ұйымдарға Қазақстан Республикасында шығарылған 

жəне өткізілген өнім қауіпсіздігі жағдайын, сəйкестікті растау саласында нормативтік құжаттардың 

белгіленген міндетті талаптарын заңды жəне жеке тұлғалар сақтауы туралы сенімді ақпараттты ұсыну 

болып табылады [2]. 

Мемлекеттік метрологиялық бақылаудың түрі өлшем құралдарының шығарылуын, жағдайын 

жəне қолданылуын, өлшемдерді орындау əдістемесінің қолданылуын, шама бірліктерінің 

мемлекеттік эталондарын, аккредиттеу субъектілерінің шама бірліктерінің жəне өлшем 

құралдарының эталондарын, метрологиялық ережелер мен нормалардың сақталуын бақылау болып 

табылады [3]. 

 
Әдебиеттер 

 

1. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ Кəсіпкерлік Кодексі. 

2. ҚР СТ 1.16-2013 Техникалық регламенттермен белгіленген талаптарды сақтауға мемлекеттік бақылауды жүзеге 

асыру тəртібі. 

3. ҚР СТ 2.15-2018 Мемлекеттік метрологиялық бақылау.       
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АА-7000 СЕРИЯЛЫ АТОМДЫҚ-АБСОРБЦИЯЛЫҚ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРДІҢ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМАСЫ 

 

Жекенбаева А.Т. 
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Шортанбаева Ж.Қ. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

е-mail: zhekenbayeva.aigerim@mail.ru 

 

Спектрофотометр су ерітінділеріндегі, тамақ өнімдеріндегі, металдар мен олардың қорытпа-

ларындағы, топырақтардағы жəне т.б. əртүрлі элементтердің құрамын өлшеуге арналған. 

Аналитикалық зертханалар, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет жəне ғылыми-зерттеу инсти-

туттарында қолданылатын АА-7000 екі сəулелі атомдық-абсорбциялық спектрофотометр, спектрдің 

ультракүлгін жəне көрінетін аумағындағы оптикалық жұтылу спектрлерін зерттеумен байланысты 

аналитикалық жұмыстарды жүргізеді. Ол өзінің ықшамдылығымен, икемді конфигурациясымен, 

толық қауіпсіздігімен жəне жоғары сезімтал анализдерді жүргізуге мүмкіндік алуымен қатар, 

ыңғайлы басқаруымен ерекшеленеді. 

АА-7000 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрін эксперименттік зерттеу «Shimadzu 

Corporation», Жапония фирмасы шығарған «АА-7000 атомдық-абсорбциялық спектрофотометр 

бағдарламасына сəйкес жүргізілді. Метрологиялық аттестаттау бағдарламасы». Эксперименттік 

зерттеулер жүргізу барысында хаттама түрінде ресімделген оң нəтижелер алынды. 

Метрологиялық сараптамаға келесі құжаттар ұсынылды: 

1. Өлшем құралдарына метрологиялық аттестаттау жүргізуге өтінім; 

2. Техникалық құжаттама (пайдалану жөніндегі нұсқаулық) орыс тілінде; 

3. «Нұсқаулық. АА-6200, АА-6800, АА-6300, АА-7000 атомдық-абсорбциялық 

спектрофотометрлер. Тексеру əдістемесі» орыс тілінде; 

4. «Shimadzu Corporation», Жапония фирмасы шығарған «АА-7000 атомды-абсорбциялық 

спектрофотометр» метрологиялық аттестаттау бағдарламасы. 

Жүргізілген метрологиялық сараптама нəтижесінде: 

1. Құжаттардың жинақтылығы ҚР СТ 2.30 талаптарына сəйкес келді, ұсынылған құжаттарда 

мақсаты туралы ақпарат, қысқаша сипаттама, жанасып салынған өлшем құралдарының болуы туралы 

мəліметтер қамтылды. 

2. Метрологиялық жəне техникалық сипаттамалары бойынша ескертулер жоқ. 

Өлшеулерді марганецтің массалық концентрациясы 0,001 мг/дм³ болатын бақылау ерітіндісінің 

көмегімен жүргіздік. Марганецтің бақылау ерітінділері марганец иондарының массалық 

концентрациясы 1 г/дм³ жəне 1-кестеге сəйкес фондық ерітінділермен МСО 0295:2002 стандартты 

үлгісінен дайындалды. 

 

Кесте 1. 

Марганецтің бақылау ерітінділерін дайындау [1] 

 

Ерітінді 

№ 

Көлемі Мыс иондарының 

массалық 

концентрациясы, 

мг/дм3 

Ерітіндінің 

сақталу 

мерзімі 
Бастапқы ерітінді Фондық ерітінді 

1 1 см3 МСО 0295:2002 99 см3 ертінді №1 10 3 ай 

2 1 см3 №1 ерітінді 99 см3 ерітінді №2 0,1 1 күн 

3 1 см3 № 2 ерітінді 99 см3 ерітінді №2 0,001 1 күн 

 

Әдебиет 

 

1. Инструкция. Спектрофотометры атомно-абсорбционные модели АА-6200, АА-6800, АА-6300, 

АА-7000. Методика поверки  
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРТИФИКАТТАУДАН ӨТКІЗУДІ ЖОСПАРЛАУДЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Жоспархан А.Ә. 
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Мемлекетімізде əуе кеңістігіне ұшырылатын құрылғылар мен көліктер жəне əуе қызметін 

атқаратын мекемелердің барлығы толығымен сертификаттаудан өтеді. Бүгінгі күндері əуе 

саласындағы қауіпсіздік ережелерін сақтау халықаралық деңгейге сай жүргізілсе де осы сала адам 

өміріне бірталай қауіп төндіріп жүр 1. Бірнеше апаттардың болғанын барлығымыз білеміз. Əуе 

саласының стандарт талаптарына сай мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінде азаматтық əуе көлігін 

мемлекеттік тіркеу куəлігін беруге қатысты мəліметтерді қолданып 1 суреттегі диаграмма 

тұрғызылды. 

 

 
 

Сурет 1. – Мемлекеттік тіркеуден өту нəтижесі 

 

Əуеайлақтардағы ұшу жолдарына қатысты стандарттардың да алатын орны маңызды. 

 
Әдебиеттер 

 

1. СНиП 32-03-96 Аэродромы 
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МЕКЕМЕГЕ ЭНЕРГИЯ МЕНЕДЖМЕНТІ СТАНДАРТЫН ЕНГІЗУ МОДЕЛІ 
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ISO 50001 бойынша жасалған стандарттардың негізгі мақсаты – энергия тиімділігін ұйымдардың 

ағымдағы басқару практикасына ықпалдастыру, кəсіпорындағы энергоменеджментке жүйелі іске 

асыру жəне нақты басқару нəтижелеріне қол жеткізу, ал олардың ішіндегі ең бастысы – энергия 

ресурстарын үнемдеу [1]. 

2012 жылғы 13 қаңтарда қабылданған «Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру» 

туралы Қазақстан Республикасының заңының, 13-бабы бойынша мынандай шектеу қойған болатын: 

жарық беру мақсатында ауыспалы ток тізбектерінде пайдаланылуы мүмкін, қуаты 25 Вт жəне одан 

жоғары электр қыздыру шамдарын пайдалануға жəне мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік 

сектор субъектілері үшін сатып алуды жүзеге асыруға жол берілмейді [2]. 

Осы жерде нақты мысалы ретінде, «Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігін» 

келтірсек болады, энергетикалық менеджмент жүйесін енгізу кезінде энергия үнемдейтін 

жарықдиодты шамдарды қолдана отырып, жарықтандыру жүйесін жаңартқан болатын. 900 109 000 

теңге инвестиция тарта отырып, 30 938 012 кВт/жыл энергия үнемдеп, бір жылда 275 348 000 теңге 

тиімділік алған. 

Мекемеге энергоменеджментін енгізу жолында жарықтандыру жүйесіне жарықдиодты электр 

шамдарын пайдалану əдісін ары қарай модернизациялауға болады. Осы жерде біз кепілдік қағазын 

пайдаландық. Төмендегі кестеден, жасалған анализдік зерттеу жұмыстарының нəтижиесін көре 

аламыз. 

 
Кесте 1. 

 

Электр шамдарын салыстыру кестесі 

 

№ Электр шамының 

түрі 

Қуаты, 

кВт 

Саны, 

дана 

1 айдағы 

пайдаланаты

н энергия, 

кВт×сағ 

1 айдағы 

кететін 

шығын, тг 

12 айдағы 

пайдаланатын 

энергия, кВт×сағ 

12 айдағы 

кететін 

шығын, тг 

1 Люминесцентті 0,06 990 7722 200231,46 92664 2402777,52 

2 Жарықдиодты 0,024 990 3088,8 80092,584 37065,6 961111,008 

Тиімділік көрсеткіші 4 633,2 120138,876 55598,4 1441666,51 

 

Ұсынылған əдісті қорытындылайтын болсақ: 

- электр құрылғыларына ұсынылған модель кепілдік қағазы арқылы экономикалық эффект 

береді; 

- модель бойынша электр шамдарын сатып алудан бастап соңғы процесстеріне дейін ілеспе 

құжаттары белгіленді, электр шамдарын жинау жəне олардың қызметін іске асыру арқылы кері 

байланыс жасалынып, жаңа бизнес процесс ұсынылды; 

- энергияны үнемдеу арқылы мекемеде ISO 50001 стандартына сай энергоменеджменті жүйесі 

қалыптастырылып,энергетикалық көрсеткіштерін реттей алады. Қоршаған ортаға шығатын зиянды 

заттар мен парник газдарының мөлшерін азайтуға үлесін қосады. 
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Обеспечение граждан нашей страны качественными и безопасными продуктами питания 

является в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем. Молоко и молочные продукты 

являются важной частью рациона человека как хороший источник белков, кальция, фосфора, магния 

и других важнейших макро – и микроэлементов. 

Анализ литературных данных показал, что в международной практике уровень приборной 

техники для анализа молока и молочной продукции достаточно высок. Раньше такие приборы 

применялись чаще всего для научных исследований. Сейчас, как показал литературный анализ, 

тенденции аналитического приборостроения связаны с внедрением высококлассных приборов 

непосредственно в производственные условия [1]. 

При входном контроле могут применяться экспресс-методы (особенно для молока-сырья), 

индикаторные и другие методы контроля, позволяющие быстро оценить качество, но при условии, 

что они сопровождаются аттестованными методиками выполнения измерений (МВИ) (Рис.1). 

 

 
 

Рисунок1. Технологический процесс молока при входном контроле 

 

Ее решение можно представить, разделив всю систему, в первую очередь входного контроля 

сырья, на составные части: оценка продукции по показателям качества (органолептические, физико-

химические, микробиологические); оценка по показателям безопасности; оценка по дополнительным 

показателям качества и безопасности, знание которых необходимо для соблюдения всех требований 

технологического процесса производства; идентификация по составным частям продукта (по составу 

белков, жира). 

Все это влечет за собой необходимость совершенствования методологии исследований молока и 

молочных продуктов в направлении их точности и воспроизводимости результатов с использованием 

высокоэффективных методов анализа. 

Таким образом, задача повышения качества и безопасности молока и молочной продукции 

невозможна без совершенствования метрологического обеспечения. Молочные предприятия остро 

нуждаются в разработке и внедрении современных средств и методов контроля сырья, параметров 

технологических процессов, готовой продукции и т.д. 
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В результате возрастающей потребности в изучении выбора приписанного значения во время 

проведения межлаборатоным сличений (далее – МЛС) становится все более и более актуальной. 

Поскольку приписанное значение является опорной точкой при сравнение результатов участников 

проверки квалификации. В частую провайдеры проверки квалификации сталкивается ряд проблем 

при выборе приписанного значения. Неполный анализ результатов МЛС приведет к не точной оценке 

компетентности лаборатории, что способствует отзыва аттестации аккредитации участника-

лаборатории. 

В данном исследовании предпринята попытка предоставления полного статистического анализа 

результатов МЛС с начала до завершения тура при содержании всех статистических анализей 

рекомендованных в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 [1]. 

Методы исследования: альтернативные экспериментальные методы и робастные статистические 

методы. Исследовались результаты МЛС по программе по определению рН в буферном растворе 

2020 году. Образцом программы был государственный стандартный образец (ГСО) рН эталонного 

буферного раствора 2 разряда ЭБР2 7,41 рН. Перед отправкой ГСО по участникам-лаборатории были 

испытаны на однородность и на стабильность, где была подтверждена метрологические 

характеристики, которые ранее были установленными. После получения образца МЛС 

испытательные лаборатории определяют метрологические характеристики образца МЛС, зная только 

диапазон действительных измерений. После чего предоставляет результаты провайдеру. Результатов 

сличений предоставили 10 участников-лаборатории с неопределенностью. Результаты исследования 

доказывает что начальное определенное приписанное значение был стабилен во время проведения 

тура МЛС и отклонение от робастного значения является незначительным. Только одна лаборатория 

превысел превысила границы допускаемых значений (|z| > 3). Это иллюстрирует высокий уровень 

точности оценки выбора приписанного значения и не корректной определения значения рН 

лаборатории, что доказывает о необходимости работы над ошибками и не допускает к аккредитацию 

в этой области. 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие заключения. Оценка 

выбора приписанного значения при проведения МЛС для провайдера ПК является ключевым 

моментом. Результаты исследования раскрыли, что для оптимальной оценки качеств участников-

лаборатории приписанное значение не только зависит от ранее установленного значения, а также от 

результатов участников-лаборатории. 
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Атом энергетикасы – электр энергиясын өндіру үшін органикалық отынды пайдаланудың 

баламасы. Қазба отынының қоры азайып, оны энергия көзі ретінде пайдалануды жалғастыру 

экологиялық жағдайды нашарлатады. Əлемнің көптеген елдері қол қойған Киото хаттамасының 

талаптары күшіне енді. Осы талаптарға сəйкес, индустриалды дамыған 39 ел көмірқышқыл газы жəне 

атмосферада болуы планетадағы температураның жоғарылауына қауіп төндіретін тағы бес зат 

шығарындыларын азайтуға міндетті. Атмосфераға шығарындылардың көп бөлігі органикалық отын-

ды жағу кезінде пайда болады. Көмір электр станцияларын пайдалану нəтижесінде атмосфераға жыл 

сайын 24 млрд.тонна көмірқышқыл газы түседі. Көптеген экологтар атом (ядролық) энергиясын пай-

далану атмосфераға көміртегі шығаруды төмендетудің ең жақсы тəсілі деген қорытындыға келді [1]. 

Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымының (ЭЫДҰ) бағалауы бойынша атом электр 

энергиясы мұнайдан, сондай-ақ көмір мен газдан өндірілген электр энергиясынан оларды өндіру мен 

тасымалдауға жоғары шығындар кезінде айтарлықтай арзан. Ядролық отынды көмір мен газбен 

салыстырған кезде, органикалық отынды өндіруге жəне тасымалдауға аз шығындар болған кезде 

электр энергиясының бағасы шамамен бірдей болады. Əр түрлі отынды пайдалану арқылы 

өндірілетін электр энергиясының құнын салыстыру 1-суретте көрсетілген [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1. – Əр түрлі отынды пайдалану арқылы өндірілетін электр энергиясының өзіндік құнын салыстыру 

 

Бұл жұмыста атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметті лицензиялаудың шетелдік 

тəжірибесі талданады. Сонымен қатар Қазақстандағы АЭС құрылысының тиімділігін арттыру үшін 

атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнаманы жетілдіру жолдары қарастырылады. 
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Геодезияда қолданылатын нивелирдің қосалқы жабдықтарының дəлдігін анықтау жəне бағалау 

далалық сынау арқылы жүргізілді.Далалық сынаулар қосалқы жабдықтарды, бокстарды, қымбат 

құрылғыларды қажет етпейді. Далалық сынаулар кез келген құралды тікелей қолдануға жəне 

қоршаған ортаның шынайы əсеріне сыналатындықтан ыңғайлы жəне арзан болып келеді [1]. 1 

кестеде 1-ден 3-ке дейін жəне 7-ден 9-ға дейін жəне 10-бағандарында тура жəне кері бағыттардағы 

есептеулер енгізілген 
jAx ,
 жəне 𝑥В,𝑗 өлшенген мəндері жəне есептелген алдыға санау мен кері санау 

айырмашылығы dj, А жəне В екі нивелирлік нүктелері арасындағы өлшеудің бірінші сериясының dj 

биіктігінің сəйкес өлшенген айырмалары арасындағы айырма rj мəндері жинастырылып берілді. 

 
Кесте 1 

 

– Bosch GOL 20 D Professional 0601068400 нивелирлермен өлшеу нəтижелері жəне айырмашылықтар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1048 1232 -184 0,6 0,36 11 1115 1300 -185 

2 1017 1200 -183 -0,4 0,16 12 1123 1307 -184 

3 1061 1245 -184 0,6 0,36 13 1145 1328 -183 

4 1048 1231 -183 -0,4 0,16 14 1167 1351 -184 

5 1012 1195 -184 -0,4 0,16 15 1155 1341 -186 

6 1051 1235 -184 0,6 0,36 16 1137 1322 -185 

7 1054 1238 -184 0,6 0,36 17 1119 1304 -185 

8 1038 1221 -183 -0,4 0,16 18 1127 1312 -185 

9 1036 1219 -183 -0,4 0,16 19 1140 1324 -184 

10 1052 1235 -183 -0,4 0,16 20 1144 1328 -184 

  10417 12251 -1834 0,0 2,40   11372 13217 -1845 

 

Өлшеу өткізу алдында Bosch GOL 20 D Professional 0601068400 нивелирді қоршаған орта 

жағдайында ұстайды. Бұл үшін Bosch GOL 20 D Professional 0601068400 нивелир мен коршаған 

ортаның температуралар айырмасының əрбір Цельсий градусына 2 мин шамасы қажет болады [2]. 
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На протяжении длительного времени можно наблюдать понижение экологической ситуации в 

различных регионах Казахстана. Быстрый рост энергетики, транспорта, промышленности и сельского 

хозяйства ведет к нежелательному активному прогрессу по увеличению антропогенных выбросов в 

окружающую среду и загрязнение нашей биосферы. Происходит загрязнение земель химическими и 

другими веществами и соединениями на значительных участках активно загрязняются земли 

отходами промышленного производства и потребления. Ярко выражена область загрязнения для 

территорий находящихся на рудодобывающих предприятий автомобильным трассам и 

нефтепроводам и примыкающих к промышленным предприятиям землям [1]. 

Важной экологической проблемой для Казахстана является радиационное загрязнение. К ним 

относятся радиоактивные отходы, выбрасываемые промышленными предприятиями. К примеру, на 

территории Шымкента отходы от действия свинцового завода активно попадали в почву и 

систематически вели к загрязнению окружающей среды. И на данный момент нет никаких 

эффективных способов экологического очищения данной территории кроме как абсорбирование 

тяжелых металлов с помощью растений и микроорганизмов [2]. 

Переработка отходов и абсорбирование тяжелых металлов из почвы и всё что с ней связанно 

занимает важное место в улучшении экологической ситуации в регионе. Квалифицировать степень 

токсичности почвы также можно с помощью биотестирования. Для этих целей применяется биотест 

на фитотоксичность (фитотест), который по способностям приспособлен адекватно реагировать на 

экзогенное химическое воздействие, что проявляется в морфологических и физиологических 

изменениях при росте и развитии растений. Далее можно активно использовать процессы био и 

фиторемедиации для снижения предельно-допустимых концентраций тяжелых металлов и 

радионуклидов в почве. Результаты исследования могут быть использованы при биомониторинге 

почвенной среды [3]. 

Изучение биологического загрязнения почв, стойкими пестицидами, тяжелыми металлами и 

долгоживущими радионуклидами в различных почвенно-климатических зонах Туркестанской 

области является необходимым фактором в биомониторинге почвенной среды. 
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Одной из актуальных экологических проблем в Республике Казахстан, и за пределами нашей 

страны является проблема обращения с отходами производства. 

Согласно Закона РК от 15 июля 1997 г. "Об охране окружающей среды» по вопросам отходов 

производства и потребления" с изменениями – «отходы производства – это остатки сырья, 

материалов, химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции, выполнении 

иных технологических работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские 

свойства, необходимые для применения в соответствующем производстве, включая техногенные 

минеральные образования и отходы сельскохозяйственного производства» [1]. 

На законодательном уровне утвержден классификатор отходов, в котором отображены виды 

отходов, опасные отходы, отходы минерального происхождения, отходы металлов и сплавов, и 

другие виды отходов. Опасные отходы в засимости от их степени вредного воздействия на 

окружающую среду и здоровью человека делятся на классы опасности: 01, 02, 03, 04, 05. Классы 

опасности утверждены согласно Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 31 мая 2007 года N 169-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 2 июля 2007 года N 4775. В век консюмеризма и избыточного производства синтетических 

продуктов, многие люди начали уделять достаточное внимание своему здоровью и осознанно 

выбирать продукты для потребления. 

Предприятие ТОО «RAUAAN» является малоотходным предприятием. Предприятие создает 

продукцию на основе тщательно отобранных ингредиентов растительного происхождения. 

Безопасность здоровья потребителей и защита природы является главным принципом компании, что 

подразумевает ответственную деятельность без вреда для экологии ради будущего нашей планеты. 

Товары сертифицированы СТ РК ГОСТ Р 51696-2003, имеют маркировку «Сделано в Казахстане». 

Натуральность и экологичность продуктов подтверждена сертификатом Международной академии 

экологии, члена Глобальной сети экологической маркировки «Global Ecolabelling Network, GEN». 

Экомаркировка «Экологиялық таза өнім» основана на оценке всего жизненного цикла продукции, от 

выбора сырья до упаковки. 

После изготовления продукции оборудование подвергаются мойке и для снижения отходов в 

водную среду, несмотря на то, что все сырье 100% биоразлагаемое, предприятие собирает мыльный 

раствор и передает фермерам небольших хозяйств, что намного снижает уровень сливания мыльного 

раствора в канализацию. 

Для упаковки продукции используется тара с маркировками «PET 1, HDPE 2, PP 5, картон 21», 

такая тара подлежит повторной переработке либо повторному использованию. Предприятие 

практикует обмен тары на продукцию со скидкой. 

Дополнительно, на предприятии установлены экоурны для сортировки мусора: для картона, 

пластика и стекла. Сортируются не только бытовые отходы, но и отходы от производства. 

Предприятие приобретает готовые бутылки для своих средств, которые иногда поступают на склад с 

повреждениями, либо являются непригодными после неправильной транспортировки. Такая тара 

передается в спецслужбы по сортировке отходов для дальнейшего использования. 
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Құм дəнінің құрам ұйғарымының нəтижесін сəйкес кестемен рəсімдейді немесе графикалық жəне 

қисық елеу түрінде бейнелейді (Сурет 1). 1-4 сынамадан алынған нəтижелерді қолданып тұрғызылған 

графиктер осы суреттегі боялған аумаққа сəйкес келген жағдайда құм бетон дайындауға 

қолданылатын болады [1]. 

 

 
 

Сурет 1. Құмның дəндік құрылымының шектік қисығы 

 

Елеуден өткеннен кейін қалған қалдықтар өлшеніп алынған мəндердің електе қалған барлық 

қалдықты 𝐴𝑖 пайызбен есептелініп арнайы дайындалған кестеге енгізілді. 
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Қазіргі заманда қалдықтарды басқару жəне оларды қайта өңдеу мəселесі уақыт өткен сайын 

маңыздылығын арттырып келеді. Бұл мəселенің маңыздылығы соншалықты адамзатың өзінің 

қолымен жасаған заттары адамзаттың өзіне кері əсерін тигізуде. Қалдық дегеніміз не? Қалдықтарды 

басқарудағы халықаралық стандарт ISO 14001-ның рөлі қандай? 

Қазіргі таңда экологиялық проблемаларды шешуге көмектесер ең қолайлы құжаттардың бірі ISO 

14001 халықаралық стандарты болып табылады. Мұнда кəсіпорын экологиялық таза өнім шығаруы 

үшін жəне өнім шығару барысында қоршаған ортаға минимум зиян келтіру үшін керек іс-

əрекеттердің жиынтығы этап бойынша көрсетілген. 

Сонымен қатар, стандартта экологиялық менеджмент жүйесін басқару мəселесі де 

қарастырылған. Стандарт негізінен «Жоспарла-Жаса-Талда-Жақсарт (Plan-Do-Check-Act, PDCA 

принципі)» əдістемесіне сүйене отырып жұмыс жасайды [1]. 

Осы Халықаралық стандарт барлық ұйымға: 

а) қоршаған ортаны басқару жүйесін əзірлеу, енгізу, қолдау жəне жетілдіру; 

b) оның экологиялық саясатына сай екендігіне көз жеткізіңіз; 

c) осы халықаралық стандартқа сəйкестігін көрсету: 

1) сəйкестікті өзі анықтау жəне оны жариялау; 

2) тұтынушылар сияқты мүдделі тараптардың сəйкестігін растауды алу арқылы; 

3) ұйымнан сыртқы сəйкестік туралы декларацияны растауды алу арқылы; немесе 

4) сыртқы ұйымның экологиялық менеджмент жүйесін сертификаттау арқылы мақсаттарына 

жетуге көмектеседі [2]. 

Бұл стандарт, басқа да халықаралық стандарттар сияқты, ұйымның заңды талаптарын көбейтуге 

немесе өзгертуге арналмаған [3]. 

Ұйымдар өнімнің, компоненттің немесе кіретін шикізаттың əр түрінің əсерін жеке қарастыруға 

міндетті емес. Олар өздерінің экологиялық аспектілерін анықтау үшін тиісті іс-шараларды, өнімдер 

мен қызметтерді топтарға топтай алады. 

Экологиялық аспектілерді анықтауға бірыңғай көзқарас болмаса да, ұйым таңдаған тəсіл, 

мысалы, келесілерді назарға алуы мүмкін: 

а) ауаға эмиссиялар; б) суға төгуге; в) жер бетіне тастауға; г) шикізат пен табиғи ресурстарды 

пайдалану; д) энергияны пайдалану; e) бөлінетін қуат (мысалы: жылу, радиация, діріл) [4]. 

Ұйым өзінің экологиялық аспектілеріне қолданылатын құқықтық жəне реттеуші талаптарды 

анықтауы керек. Олар мыналарды қамтуы мүмкін: 

а) ұлттық жəне халықаралық құқықтық жəне реттеуші талаптар; 

б) Мемлекет субъектілерінің, министрліктер мен ведомстволардың заңнамалық жəне реттеуші 

талаптары; 

в) жергілікті билік органдарының заңнамалық жəне нормативтік талаптары. 
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Қазіргі уақытта біздің елімізде сапасыз өнімдерге кедергі келтіретін əртүрлі деңгейдегі жəне 

əртүрлі сипаттағы шаралар қолданылады, олар сертификаттау, мемлекеттік қадағалау, сауда 

инспекцияларының қызметі, кедендік ережелер жəне т.б. Бірақ олар тұтынушы мен нарықты қорғау 

үшін жеткіліксіз, ал өндірушілер, əсіресе шағын бизнес кəсіпорындары дамуға кедергі келтіреді. 

Жағдайды дұрыс түсіну үшін оны екі тұрғыдан бағалау керек. Біріншісі: қарастырылған шаралардың 

əрқайсысы қаншалықты тиімді жəне екіншісі: олар біртұтас мақсатқа жету үшін əрекет ететін 

механизмді ұсыну. Зерттеу жұмысының басты ойы – кəсіпорындарда болатын шығындарды жою [1]. 

 

 
 

Сурет 1. – ИСО 9001 бойынша сапа жүйесі құжаттарының иерархиясы 

 

Бизнес-үдерістің тиімділігін бағалау моделі 

Жеке алынған бизнес-процестің тиімділігін бағалау үшін 𝑄 тиімділігінің жалпыланған 

көрсеткішін пайдалануға болады, ол 𝑄1 бизнес-процеске кіретін процестердің тиімділігін сипаттайды 

[2]. 

 

𝑄 = 𝐹({𝑄1}) = 𝐹({𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄1}), (1) 

 

Өндіріс орындары мен кəсіпорындарда шығын азайып қана қоймай, қосымша табыс көзі пайда 

болды, үдеріс кемшіліктерін анықтай отырып, өндіріс жұмысының сапасын арттыру мүмкіндігі бар 

екені айқындалды. 
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Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств 

аудита и объективного их оценивания с целью установления степени соответствия критериям аудита 

[1]. Внутренний аудит, называют «аудитом первой стороны», чаще всего проводится самой 

организацией или от ее имени. На рисунке 1 приведена схема организации внутреннего аудита 

интегрированной системой менеджмента. 

 
Рис. 1. – Схема организации внутреннего аудита интегрированной системы менеджмента 

 

Таким образом, внутренний аудит интегрированной системы менеджмента, является 

инструментом мониторинга эффективности внедрения и функционирования интегрированной 

системы менеджмента в организации, благодаря которому удается обнаружить несоответствия и 

провести корректирующую работу. Одним из преимуществ проведения внутреннего аудита 

интегрированной системы менеджмента в сравнении с внутренним аудитом каждой системы 

менеджмента отдельно является сокращение затрат на человеческие и денежные ресурсы. 

 
Литература 

 

1. СТ РК ISO 19011-2019. Руководящие указания по аудиту системы менеджмента. 
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Қазіргі таңда құрылыс қоспалар, яғни құрылыс материалдарын қолдану түрі күннен-күнге өсіп 

жaтыp. Əсіресе күрдeлi жұмыстapды өткiзiп жатқанда сапасына, қaлыңдығынa, құpaмынa 

пaйдaлaнып жaтқaн қoспaлapынa көптeп көңіл бөлудe. Құрғақ құрылыс қоспалары нарығының даму 

қарқыны бойынша ТМД-ның көптеген елдерін құрылыс саласында көшбасшы деп санауға болады. 

Бұл факт назардан тыс қалмады жəне бірқатар еуропалық өндірушілердің назарын аударды. Құрғақ 

құрылыс қоспаларын өңдеу үшін қоспаларға бірқатар физикалық, механикалық жəне технологиялық 

қасиеттерді беретін əртүрлі химиялық қоспалар қолданады.Редисперсиялық ұнтақтар құрғақ 

қоспалардың сылақтар мен кафельді желімдердің адгезиялық қасиеттерін аттыратын негізгі қоспалар 

болып табылады. Олардың құрамы 5-тен 20кг/тоннаға дейін артады, адгезия беріктігі 0,5-тен 1,5 

Мпа-ға дейін артады [1]. 

Бұл жұмыста маңызды міндет əр түрлі энергия тасымалдаушылары бар құбырларды қорғау 

болып табылады. Жылу трассаларының тиімді жылу оқшаулағышы міндетін шешу тиімділікті 

арттыруға жəне құбыр магистральдпрының пайдалану мерзімін ұзартуға көмектеседі. Құбырларды 

оқшаулау үшін əртүрлі жылу оқшаулағыш элементтер болып табылады. Төсеніш немесе əртүрлі 

қалыңдықтағы жабындар түрінде жасалынады. Жылу оқшаулағыш толтырғыш ретінде газдалған 

бетон қалдықтары пайдаланылады [2]. Құбырға жағылған жылу оқшаулағыш жабынына зертханалық 

зерттеулер жүргізілді (Сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1. – Жылу оқшаулағыш жабыны бар құбырдың сыртқы көрінісі 

 

Жоғары сапалы материалдарды гидратациялық қатаю режимінде де əртүрлі мақсаттағы жылу 

оқшаулағыштарын синтездеу үшін минералды шикізатпен бірге бірқатар өнеркəсіптік қалдықтарды 

толық пайдалану мүмкіндігін зерттеу нəтижелеріне кешенді талдау жүргізеді. Механохимиялық 

өңдеудің маңызы рөлі жəне техногенді материалдарды жоғары сапалы шикізат ауыстыру жəне 

əртүрлі компазициялық жүйелерді алу үшін түрлендіргіш қоспаларды пайдалану көрсетілген. 
 

Әдебиеттер 
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ОСХ 8800, 5081 FG, OXYMITTER 4000 (OXT4) ГАЗТАЛДАҒЫШТАРДЫҢ ТИПІН БЕКІТУ 

МАҚСАТЫНДА СЫНАҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Кусаинов А.С. 
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Шортанбаева Ж.К. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail: abylai.kusainov@mail.ru 

 

Газталдағыштар газ қоспаларының сапалық немесе сандық құрамын анықтауға арналған, егер 

газ мөлшері асып кетсе, дабыл беруге көмектесетін өлшеу құралы.  Газталдағыштардың орнату 

ерекшелігі жұмыс аймағының атмосферасын бақылау, өнеркəсіптік шығарындыларды бақылау, 

технологиялық процестерді бақылау, тұрғын аймақ атмосферасының ластануын бақылау, 

автомобильдердің пайдаланылған газын бақылауға көмектеседі. Ол өзінің ықшамдылығымен, икемді 

конфигурациясымен, толық қауіпсіздігімен жəне жоғары сезімтал анализдерді жүргізуге мүмкіндік 

алуымен қатар, ыңғайлы басқаруымен ерекшеленеді. Қазіргі таңда өнеркəсіпте автоматты газ 

анализаторлары ең танымал болып жатыр, себебі олар ұзақ қызмет етеді жəне нəтижесін өте дəл 

көрсетеді (кесте 1). 

 
Кесте 1. Газталдағыштардың метрологиялық жəне техникалық сипаттамалары 

 

Сипаттаманың атауы OCX 8800, 

№ В19-18856131-

004 

5081 FG, 

№ В19-19089244-

001 

Oxymitter 4000 

(ОХТ4), 

№ В19-18973343-001 

Өлшеу диапазоны: 

- оттегінің көлемдік үлесі, % 

0-1 

0-40 

0-25 0-10 

0-40 

Оттегінің көлемдік үлесін өлшеудің 

абсолютті қателігінің рұқсат етілген 

мəндерінің шектері, % 

± 0,75 ± 1,5 ± 0,75 

Салмағы, кг 22 4,5 23 

Зондтың ұзындығы, м, артық емес 0,46 – 2,74 0,51 -0,97 0,46 -5,5 

-қоршаған орта температурасы, °С - 40- 100 

- 40- 65 

-40- 149 

-20 -65 

-40 -85 

- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, 

% 

5 -95 

 

Өлшем құралдарына сынақ жүргізу жəне оның типін бекіту жəне де оны ұйымдастырудың негізгі 

талаптарын ҚР СТ 2.21-2019 «Өлшем құралдарына сынақ жүргізу жəне типін бекіту тəртібі» 

стандарты бекітеді [1]. 

Типті бекіту мақсатында өлшем құралдарына сынақ жүргізуге өтінімді,осы өлшем құралын 

өндірушілер болып табылатын жеке немесе заңды тұлғалар Мемлекеттік ғылыми метрологиялық 

орталыққка (МҒМО) береді. Өлшем құралдарына типті бекіту мақсатында сынауды жүргізу 

сынаудың типтік бағдарламасы бойынша жүргізіледі [2]. 
 

Әдебиеттер 
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2. ҚР СТ 2.349-2015 «Газталдағыштар. Салыстырып тексеру əдістемесі» 
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Қорытпадағы бағалы металдың мөлшері сынама деп аталады. Металдардың анализін сапалық 

жəне сандық деп екіге ажыратылады. Сапалық талдау зерттелетін металдың қорытпада болуы, ал 

сандық талдау зерттелетін металдың сандық құрамын анықтау болып табылады. Бағалы металдардан 

жасалған зергерлік бұйымдарға арнайы құралдардың, пломбираторлардың жəне таңбалауға арналған 

аппараттардың көмегімен сынама қойылады. Метрикалық сынама жүйесі қорытпаның 1000 бөлігіне 

қымбат металдың мөлшерін көрсетеді. Алтын қорытпалары үшін стандарт бойынша келесі 

сынамалар белгіленген: 958, 750, 585 (583), 375 [1]. 

Сынамалау бұзбайтын жəне бұзатын талдау əдістерімен жүргізуге болады. Зергерлік бұйымдар 

сынамалық қадағалау инспекциясында сынамалаудан жəне сынамалық таңбалаудан өтуі тиіс. 

Қазіргі уақытта сынамаларды анықтаудың келесі əдістері бар: 

- химиялық-аналитикалық; 

- сынама таста; 

- муфельді пештегі купельдеу арқылы. 

Химиялық-аналитикалық əдіс химиялық реагентті қолдану кезінде металдың түсін визуалды 

бағалаудан тұрады. Тануға талдау жасау үшін мыналар қолданылады: азот қышқылы, таза тұз 

қышқылы, күкірт қышқылы, патша арағы, күкірт қышқылы хром, калий йодиді, йод тұнбалары, күміс 

сульфаты. Реагенттің металмен химиялық реакциясының нəтижесі дақ түрінде көрінеді, оның түсі 

қымбат металдың болуын көрсетеді [2] (Кесте 1). 

 
Кесте 1 

 

Металдар мен қорытпалардың хлорлы алтынмен химиялық реакциясының нəтижелері 

 
Зерттелетін металл 

 

Зерттелетін металдың 

түсі 

 

Реакцияның өту уақыты, 

с 

Сынамалы таста хлорлы алтын 

ерітіндісінің əсерінен пайда 

болатын дақ түсі 

Күміс Ақ 1-2 Қою жасыл 

Аллюминий Ақ 1-2 Сары, газ көпіршіктері пайда 

болады, содан кейін ол қара түске 

айналады 

Қалайы Ақ 30-40 Қара 

Қорғасын Көкшіл сұр 1-2 Сұрғылт сары 

Күміс қорытпасы Ақшыл сары 1-2 Қара 

Алтын Сары 1-2 Реация жоқ 

Жез Сары 1-2 Қара 

Мыс Қызыл 1-2 Қара 

 
Әдебиеттер 
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2. Плаксин И.Н. Опробование и пробирный анализ. М.: Металлургиздат – 2007. – 267 б. 

  

mailto:kusainzhanel@mail.ru


«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

342 
 

Экологиялық саясат 

Ұйымдастырулық құрылым Үнемі жақсарту 

Құжаттама  
Бағдарламалар 

Мақсаттар мен міндеттер 

Аспектілер  

Заңнамалық жəне нормативті-

құқықтық талаптар 

Басшылық тарапынан талдау 

Экологиялық менеджмент 

жүйесінің аудиті 

Операцияларды басқару жəне оқыту 

Жұмыс бағдарламасының соңғы нұсқасын бекіту 

Басшылықтың қатысуы 
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Еліміздің экономикалық өсу қарқынын дұрыс дамытудың қажеттілігі мемлекетімізді отын-

энергетикалық ресурстармен жəне сəйкесінше инфрақұрылымдық қызметтермен тиімді жəне сенімді 

қамтамасыз етуді көздейді. 

Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешендеріне (ОЭК) экологиялық стандартты 

енгізуді талдау жəне тиімді экологиялық менеджмент жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар əзірлеу 

атқарылған жұмыстың негізгі мақсаты болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін зерттеу 

жұмысының аясында əлемдік шаруашылықтағы отын-энергетикалық кешендердің орны, олардың 

қоршаған ортаға тигізетін зиянды əсерлеріне талдау жасалынды, экологиялық стандарттарға 

сипаттама берілді жəне экологиялық менеджментке байланысты ҚР СТ ISO 14001 стандарты 

қарастырылды [1]. 

Зерттеу жұмысының нақтылығын арттыру мақсатында Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан 

ауданында орналасқан ашық əдіспен көмір өндіретін кəсіпорын «ЗДП Кварц» ЖШС экологиялық 

жағдайы талданды. Талдау барысында кəсіпорынның қоршаған ортаға тигізетін зиянды əсерін 

төмендету жəне қолданыстағы сапа менеджменті жүйесін жетілдіру, жұмысты жеңілдету мақсатында 

экологиялық менеджмент жүйесін енгізу (ЭМЖ) ұсынылды. Ұсынысқа сəйкес кəсіпорынға 

экологиялық менеджмент жүйесін құрылымдау жəне енгізу кезеңдеріне байланысты блок-схема 

құрыстырылды. 

 

 
Сурет 1.  Экологиялық менеджмент жүйесін құрылымдау жəне енгізу кезеңдері 

 

Жоғарыда ұсынылған сызбаға сəйкес кəсіпорынға ЭМЖ енгізудің əрбір кезеңдеріне жеке талдау 

жасалынып, жүйенің артықшылықтары SWOT-талдау арқылы талданды. Атқарылған жұмыстың 

қорытындысы мен ұсынысы тек ОЭК-те ғана емес, барлық мемлекеттік экологиялық бақылауға 

жататын кəсіпорындар мен ұйымдарда экологиялық стратегияны қалыптастыруда қол жетімді болып 

табылады. 
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МА типтегі ылғалдылық анализаторлары – астық, қант, ашытқы, сүт өнімдері, ет өнімдері, 

жаңғақтар, ағаш, қағаз, құрылыс материалдары, жуғыш заттар жəне басқа да көптеген сұйық 

өнімдердегі масса мен салыстырмалы ылғалдылықты немесе құрғақ қалдықты анықтауға арналған 

заманауи зертханалық электронды өлшеу құралдары. 

Ылғалдылық анализаторы фармацевтика, құрылыс, тамақ өнеркəсібінде өндірісте назарға 

алынуы керек ауа параметрлерін бағалау үшін қолданылады, өйткені олар дайын өнімнің сапасына 

əсер етеді. МА ылғал анализаторы нəтижелердің жоғары дəлдігімен сипатталады. Құрылғының 

артықшылығы: параметрлер күнделікті талдау немесе орындалған жұмыстың сапасын бақылау үшін 

пайдаланушының қажеттіліктеріне қарай оңай өзгереді. Құрылғы жоғары өлшеу жылдамдығы, 

қарапайым тазалау, пайдаланушыға ыңғайлы басқару, өлшеу барысын көрсету секілді 

функцияларымен ерекшеленеді [1]. 

Талдауыштарға дайындаушы фирманың техникалық құжаттамасының стандарт талаптарына 

сəйкестігін тексеру мақсатында сынау жүргізіледі. 

 
Кесте 1.  

 

Сынақтар жүргізілетін жағдайлар [2]. 

 
қоршаған орта температурасы °с 20 ± 5 

атмосфералық қысым кПа 84-тен 106,7 дейін 

ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % 30-дан 80-ге дейін 

қоректендіру желісінің кернеуі 220 ± 4,4 

айнымалы ток жиілігі Гц 50 ± 0,5 

 

Жүргізілген сынақтар нəтижесінде МА электронды түріндегі ылғалдылық талдауыштардың 

үлгілері дайындаушы-фирмасының техникалық құжаттамасының талаптарына сəйкес келетіні 

анықталды. Анализаторларды сынау барысында кемшіліктер табылған жоқ. Сынақтар нəтижелерінің 

негізінде комиссия МА электрондық үлгідегі ылғалдылық талдауыштардың типін бекітуге 

сертификат бере отырып, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің 

мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу орынды деп санады. 

Қорытындылай келе, МА типтегі ылғалдылық анализаторлары өндірістегі ылғалдылықты 

анықтау, алынған тауарлардың сапасын бақылау, тұрақты пайдалану үшін өте қолайлы. Сонымен 

қатар, анализатормен алынған нəтижелер сенімді болады, өйткені есептеулерді микропроцессор 

жүргізеді жəне барлық функцияларды басқарады қателерді жояды, оператордың уақыты мен күшін 

үнемдейді. 

 
Әдебиеттер 
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The main aim of this paper is to better understand about the waste management system, importance of 

the investment in this sector and the impact of it social and economic sectors. 

We are living in the twenty first century where to make our life modern and simple we are using lots of 

devices/technologies and to produce these we are establishing factories. So, every day, million tons of waste 

creates from the industrial and residential sectors. It has bad impact on our environment. The developed 

countries are trying to solve this problem and by the implementation of new technology and method, they are 

doing it properly. 

But in developing countries such as Bangladesh, this waste management system isn’t working properly. 

There are several facts such as lack of the investment in this sector, public awareness, lack of the knowledge 

of the waste management & expert person, etc. 

The main problem is – the people couldn’t understand the importance of it and in the future, they will 

suffer for it. So, in this article, I will try to show the current scenario of the waste management of 

Bangladesh, problems due to the waste and the impacts of it in the people’s lives by providing the data from 

different authentic sources [1-5]. So, this research will be quantitative and partially descriptive. So, as a 

beginner, anyone can get a clear idea about the importance of the waste management not for the particular 

geographical location also for our earth. It will also help the researchers to investigate the economic & 

environmental importance of the waste management for any country for their further study. 
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250 маркалы кірпіштердің стандарт талапарына сəйкестігі тексерілді. Алдымен ҚР СТ талабына 

сай күш түсіру арқылы кірпіштің майысу деңгейін анықтауға арналған сынау жүргізілді. Сынау 

кезінде талапқа сай шек қойылады. Шек он бес пен жиырма тоғыз (кг*с/м2) аралығында болғаны жөн 

[1]. Қатарынан бірнеше рет жүргізілген сынау нəтижесінде майысуға қойылатын беріктілік шегінен 

асқан жағдай байқалмады. ҚР СТ 530-2007 талаптарын қанағаттандыра отырылып жүргізілген сынау 

нəтижелері өңделді. Сығуға сынау нəтижесі 1-суретте көрсетілгендей болды. Графикте ҚР СТ 

талабымен салыстыру нəтижесі келтірілді. 

Сурет 1. – Майысуға сынау нəтижелері 

 

Кірпіштің орташа тығыздығы 1600-2000 кг/м3 болуы керек. Керамикалық кірпіштің суға 

төзімділігі силикаттық кірпішке қарағанда жоғары екендігін есте сақтау керек. Сондықтан жалпылай 

қолдану кезінде силикаттық кірпіштер керамикалық кірпішке суға төзімділік жағынан жол береді [2]. 
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Қалдықтарды басқару жүйесі бойынша Қазақстан Республикасының "Жасыл экономикаға" көшуі 

ең басты міндеттердің бірі болып табылады. Бүгінгі таңда Қазақстанда жинақталған қатты тұрмыстық 

қалдықтардың көлемі статистика бойынша 25 млрд тоннаны құрайды. Осы тұжырымдамаға сəйкес, 

қалдықтарды басқару жүйесін қайта құру қажет [1]. 

Қалдықтарды кəдеге жарату проблемасын шешу бойынша əлемдегі жұмыстардың ауқымы 

"екінші геологияның" пайда болуына əкелді, өйткені қалдықтардың бір бөлігі құрамында ресурс бар 

деп саналады. Қалдықтарды кəдеге жарату бойынша əлемдік тəжірибе рециклингті (10-20%), 

полигондарда жинауды (80% – ға дейін) жəне жоюды қамтиды. Басқа шет мемлекеттермен 

салыстырғанда, қалдықтарды қайта өңдеу саласын дамыту үшін қазіргі заманғы нормативтік база, 

оның ішінде қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі техникалық талаптарды белгілейтін жəне 

қалдықтармен жұмыс істеудің халықаралық тəсілдеріне сəйкес келетін стандарттар қажет [2]. 

 
Кесте 1. 

 

Шет мемлекеттердің қоршаған ортаны қорғау саласындағыұлттық заңдары 
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Мемлекет Заң атауы 

1.Ұлыбритания Улы қалдықтарды сақтау туралы 

2.Канада Қоршаған ортаны ластайтын заттар туралы 

3. Швеция Адам денсаулығы мен қоршаған орта үшін 

қауіпті өнімдер туралы 

4.Жапония Қоршаған ортаның ластануына қарсы күрес 

туралы негізгі заң 

6.Германия Қалдықтарды жою туралы 
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Қазақстан экономикасын жəне оның халықаралық аренадағы орнын дамыту үшін өнімдердің 

экспорттық жеткізілімдерін көбейту керек.1-суретте 2020 жылға қарай экспорт көлемінің төмендеуі 

байқалады [1]. Осыған байланысты отандық кəсіпорындар мен олар өндіретін тауарлардың бəсекеге 

қабілеттілігін арттыру қажеттілігі туындайды. Себебі,бəсекеге қабілетті тауарлар экспорт көлемін 

арттыруға əсерін тигізеді. 

 

 
 

Сурет 1. – Қазақстанның сыртқы сауда айналымы (млн. АҚШ долл.) 

 

Қазіргі уақытта өнімнің сапасы əлемнің сауда-экономикалық, кəсіпкерлік жəне тіпті саяси 

қызметінде маңызды орынға ие болды. Ол мемлекеттердің үкіметі өнімді сертификаттау өзара тиімді 

халықаралық сауда мен экономикалық ынтымақтастықтың ажырамас элементі деп есептеуінен 

көрінеді [2]. 

Экспортталатын тауарлардың бəсекеге қабілеттілігін арттыру жолы –сертификация, бұны келесі 

факторлар дəлелдей алады. 

Біріншіден, экспортталатын тауардың сапа сертификаты халықаралық серіктестер үшін бəсекеге 

қабілеттіліктің ең маңызды көрсеткіші болады. Мысалы, ЕО елдеріне сапа сертификаты болған 

жағдайда өткізілетін ғана өнімдердің тізімі бар. 

Екіншіден, психологиялық факторлар. Тұтынушылардың сертификатталған өнімнің сапасы 

сертификаталмаған өнімге қарағанда анағұрлым жақсы деп танылады. Сертификатталған өнім 

қауіпсіз, əрі сапалы деп есептелгендіктен, ол нарықта сатып алушылардың сұранысына ие болып 

,тезірек сатылады. 

Үшіншіден, өндірістік-экономикалық факторлар. Сапаны сертификаттау жүйесін енгізу өндіріс 

шығындарының төмендеуіне жəне кəсіпорын рентабельділігінің өсуіне əкеледі. Талдау көрсеткендей, 

алғашқы сертификатты алғанға дейінгі жылы сертификаттау туралы шешім қабылдаған кəсіпорында 

қаржы – шаруашылық қызметтің нəтижелері жақсарады [3]. Бұл жұмыста сапа жүйесін 

сертификаттауды енгізудің бəсекеге қабілеттілікті арттыруға əсері талданып, Қазақстаннан 

экспортталатын өнімдердің сертификатталуының маңызы қарастырылады. 

 
Әдебиеттер 
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2. Ярцев Д. Сертификация систем качества: проблемы которые можно избежать. – М.: Дрофа, 2004. – 74 с. 

3. Рахлин К.М. Оценивание результативности системы менеджмента качества. // Все о качестве. Отечественные 

разработки. – 2005. – Вып. 35. – С. 3 – 10.  
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Ежелгі дəуірлерден бастап адамдар үйлерінің жылуы мен жайлылығын сақтауға тырысады жəне 

өз аумағында жайлы өмір сүру үшін барлық жағдайды жасайды: олар үйге барлық жабдықты сатып 

алады, интерьер дизайнын жасайды, бөлмені суық жəне желден оқшаулайды. Үйдің негізгі 

элементтерінің бірі, əрине терезе болды. Бұл табиғи күн энергиясы мен жарықтың ЕНУ інің жалғыз 

құралы, сондықтан терезе əрқашан ерекше күтімді қажет етеді. Адамдар өмірінде шыны пайда 

болғаннан бастап бəрі күрт өзгерді. Біріншіден, жылу оқшаулау мəселесі шешілді; екіншіден, əйнекті 

өз талғамы мен қажеттілігіне қарай кесуге болады; үшіншіден, ол өте жақсы жуылады; төртіншіден, 

ол кез-келген материалмен – ағашпен, пластикпен үйлеседі. 

Заманауи терезе əйнек пен рамалық құрылымның қарапайым үйлесімі емес. Мамандар атап 

өткендей, ол барлық қажетті элементтерді қамтиды жəне дұрыс орнату мен пайдалану кезінде мінсіз 

жұмыс істейтін тұтас күрделі жүйе. Терезе блоктары тең емес жəне тең рамалармен, кішкене 

терезелер мен фрамугалармен жасалады.Терезе жəне балкон есіктерінің блоктарын МЕМСТ 56926-

2016 бойынша өндіруші белгілейді [1]. 

Жұптасқан байланыстырғыштары бар терезе блоктарында сыртқы жəне ішкі қанаттардың 

қалыңдығы бірдей – 42 мм. Терезе рамасының қалыңдығы мен салмағына қарай олардың орнату 

технологиясы да əртүрлі. Терезе блоктарын құрастыру кезінде қолданылатын мамандандырылған 

құралдар мен құрылғылар 1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

а – блоктарда; б-желдеткішттерде; в – жиналған терезе немесе есік жақтауларының бұрыштарындағы  

бүктемелерді төсеуге арналған қосымша зензубель; 

1-пышақ; 2-корпус; 3-сына 

 

Сурет 1. – Терезе блоктарын құрастыруда қолданылатын құралдар мен құрылғылар. 

 

Жұмыста заманауи терезелердің жасалу технологиясы, қондырылуы жəне олардың ҚР-сының 

мемлекеттік стандарттары қарастырылады. 
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Тамақ саласының барлық кəсіпорындары түпкілікті өнімнің сапасын бақылауға мүмкіндік 

беретін НАССР тамақ өнімдері қауіпсіздігінің менеджмент жүйесін енгізуге міндетті. 

«ГОЛД ПРОДУКТ» Акционерлік қоғам кəсіпорнына «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігінің 

менеджмент жүйесін» жалпы ережелерінен бастап тұрақты жақсартуға дейін енгізу қажет. 

Кəсіпорындағы НАССР жүйесін қолдану саласы, яғни ол алкоголь өнімдерін, консервіленген жеміс-

көкөніс өнімдерін, шырын өнімдерін, алкогольсіз сусындар мен шөлмектегі ауыз суды өндіру, сақтау 

жəне сату. Компанияда тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша ақпарат алмасу: жұмыс тобының 

отырыстары; ақпаратты стендтерге орналастыру, бұйрықтар шығару, кеңестер өткізу арқылы 

жүргізіледі. Компанияда тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне əсер етуі мүмкін жəне компанияның азық-

түлік тізбегіндегі рөлі үшін маңызды болып табылатын ықтимал авариялық жағдайларды басқару 

жөніндегі рəсімдер (авариялық жағдайларға ден қою жоспарлары) əзірленген, енгізілген жəне жұмыс 

жағдайында ұсталады [1]. 

Аудит барысында анықталған сəйкессіздіктердің мазмұны мен оларды жою туралы есеп 1-

кестеде көрсетілген. 
 

Кесте 1.  

 

Аудит барысында анықталған сəйкессіздікті жою туралы есеп 

 

№ 

 
Сəйкессіздік мазмұны Сəйкессіздіктерді жою туралы есеп 

1. Тексеру кезінде шырын өнімдеріне арналған қаптаманың 

қауіпсіздігін растайтын құжаттар ұсынылмаған. ҚР СТ ISO 

22000-2006 7.3.3.1 т. [1] 
1. Сəйкессіздіктердің пайда болуына талдау жүргізілді 

2. ҚР СТ ISO 22000-2006 7.3.3.1 т., 7.2.1 т. сəйкес персоналға 

техникалық оқыту жүргізілді 

3. Қаптамаға сəйкестік сертификаттары, дайын өнім қоймасында 

санитарлық күндерді өткізу кестесі ұсынылды 

4. Ішкі аудит бағдарламасына ҚР СТ ISO 22000-2006 7.3.3.1 т., 7.2.1 т. 

талаптарының орындалуын тексеру енгізілді 

2. Тексеру кезінде алдын ала шарттар 

бағдарламасында көзделген дайын өнім 

қоймасында санитариялық күндерді 

өткізу кестесі жоқ. ҚР СТ ISO 22000-

2006 7.2.1 т. [1] 

 

Аудит бойынша есептен кейін сертификат беру туралы шешім қабылданды жəне ҚР СТ ISO 

22000-2006 жүйесіне сəйкестік сертификаты берілді 
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Оценка деятельности любого предприятия проводится на основе комплексного анализа конечных 

итогов его эффективности. Экономическая суть эффективности предприятия состоит в том, чтобы на 

каждую единицу затрат добиться существенного увеличения прибыли. Количественно она может 

определяться сопоставлением полученного в процессе производства результата и затрат 

овеществленного труда на его достижение. Экономический результат выражается в натуральных и 

стоимостных показателях, характеризующих промежуточные и конечные результаты производства в 

масштабах предприятия, отрасли и всего хозяйства страны в целом. К таким показателям относятся 

объем валовой продукции, полученная прибыль, экономия различных видов ресурсов [1]. Новизна 

данной работы заключается в том, что будет продемонстрирована эффективность от внедрения и 

использования на предприятии процесса калибровки средств измерений. Будет показана реальная 

цифра, которую мы получим от использования данной услуги, что даст большой прирост в заказах на 

процедуру калибровки средств измерений. Нами создана анкета по вопросам процедуры калибровки, 

которые мы запустили по нескольким предприятиям. Данные полученные при анкетировании будут 

внесены в анализ вопроса «Почему предприятия так редко используют процесс калибровки?». 

Э =  [(И_𝟏 +〖Е ∗ К〗_𝟏 ) ∗ В_𝟐/В_𝟏 − (И_𝟐 + Е ∗ К_𝟐 ) ] + (П_𝟏 + П_𝟐 ), (1) 

где Э – экономическая эффективность, И1 и И2 — годовые текущие издержки в процессе 

использования единицы анализируемого объекта до и после внедрения калибровки, K1 и К2 — общие 

единовременные затраты на единицу анализируемого объекта до и после внедрения калибровки, В1 и 

В2 — годовой объем работ, выполняемый с помощью и без помощи калибровки, П1 и П2 — 

суммарные годовые экономические потери до и после внедрения калибровки. 

Анализ формулы (1) показывает, что в целом она универсальна и может быть использована не 

только для оценки экономического эффекта использования процесса калибровки, но и для 

определения экономической эффективности отдельных мероприятий, как на самом предприятии, так 

и у потребителей его продукции. 

По результатам исследования, мы видим, что внедрение процедуры калибровки на предприятиях 

многим знакома, но не все уверены в результатах его эффективности. Согласно анкетированию и 

нашим расчетам, калибровка принесет свои положительные стороны, и в разы повысит 

экономическую эффективность работы предприятия. Положительные стороны использования 

процедуры калибровки на предприятии мы видим в следующем: 1. Значительное сокращение 

эксплуатационных затрат на обслуживание средств измерении; 2. Снижение потерь от погрешности 

измерений; 3. Уменьшение затрат на проведение измерений; 4. Повышение производительности и 

точности работы оборудования; 5. Снижение потерь при нерабочем оборудовании, которое находится 

на проверке; 6. Сокращение срока освоения изделий за счет своевременной закупки процесса 

калибровки. 
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Медициналық мониторлар – анестезияны, жасанды желдетуді жүргізу кезінде, шұғыл меди-

циналық көмек көрсету кезінде жəне пациенттің əсерін немесе оның жай-күйін сипаттайтын бір 

немесе бірнеше параметрлерді ұзақ уақыт үздіксіз бақылау (өлшеу) қызметін іске асыратын 

құрылғылар. 

Медициналық мониторды сынау Қазақстан Республикасының НҚ жəне өндірушінің ТҚ 

талаптарына сəйкестігін анықтау мақсатымен жүргізіледі. Монитордың арналарының метрологиялық 

сипаттамаларын айқындау кезіндегі техникалық операциялар тексерілетін мониторға жəне тексеру 

құралдарына арналған пайдалану құжаттамасы (ПҚ) талаптарына қатаң сəйкестікте орындалады. 

Электрокардиограмманы өлшеу арнасының метрологиялық сипаттамаларына сəйкестігін 

анықтау (ЭКГ) : 

ЭКГ сигнал пішінінің сəйкестігін жəне бұрмалардың дұрыс қалыптасуын тексеру. ФГ-05 

генераторын қосады жəне мониторда ЭКГ мониторлау режимін орнатады [1]. 

 

 
 

Сурет 1. ЭКГ арналарында тіркелген ЭКГ сигналының пішіні мен полярлығы 

 
Режим нөмірі Сезімталдық, мм/мВ Жайма 

жылдамдығы, мм/с 

Бұрып жіберу Талаптарға сəйкестігі 

2 10 25 I 

II 

III 

aVR 

aVL 

aVF 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

Сəйкес 

 

Егер монитордың ЭКГ арналары экрандағы сигналдарының формасы 1-суретке сəйкес келсе, 

сигнал пішінінің сəйкестігін жəне бұрмалардың қалыптастыру дұрыстығы бойынша сынауды өтті деп 

есептейді. 
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В настоящее время вино является одним из наиболее популярных алкогольных напитков на 

рынке, и объемы его потребления с каждым годом стремительно увеличиваются. Поскольку вино 

является продуктом пищевой промышленности и может непосредственно влиять на здоровье людей, 

его производство требует соблюдения высоких норм соблюдения качества [1]. В то же время многие 

вина импортируются из различных стран мира – Германия, Франция, Италия, Грузия и т.д. Несмотря 

на то, что данные страны являются мировыми лидерами по производству вина, риск фальсификации 

алкогольной продукции, и в частности вина, остается неизбежным. В связи с этим проблема 

идентификации аутентичности виноградных вин актуальна для производителей вина разных стран. 

Под фальсификацией вин понимают умышленную с корыстной целью подделку вин по 

происхождению или по их составу путем добавления безвредных или вредных для здоровья человека 

веществ, а также изготовление винных суррогатов в процессе производства, транспортировки, 

хранения и продажи. 

Существуют различные способы фальсификации винной продукции, такие как разбавление и 

добавление синтетических красителей, ароматизаторов и др., которые могут нанести вред здоровью 

человека, в связи с этим необходимо тщательно исследовать образцы различных вин и выявлять 

фальсификаты. Стандартные методики позволяющие дать оценку качеству, имеют ряд недостатков, 

таких как трудоемкость, большие временные затраты и не позволяют одновременно анализировать 

несколько компонентов с высокой точностью. В нашей работе мы выбрали твердофазную 

микроэкстракцию соединенную с хромато-масс-спектрометрическим методом. Это один из 

современных методов пробоподготовки позволяющая устранить выше перечисленные недостатки. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема твердофазной микроэкстракции 

 

Метод получил широкое применение среди ученых, особенно в сочетании с газовым хрома-

тографом, благодаря его простоте, высокой эффективности экстракции летучих органических соеди-

нений и возможности автоматизации процесса (Рисунок 1). ТФМЭ может быть использована для 

анализа практически всех объектов, начиная от воздуха до физиологических жидкостей человека [2]. 
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This Paper aims to point the negative impact of fast fashion industry to the planet and labor workers of 

the fast fashion industry. What is the new summer trend? what color suits my shirt? New party, new clothes. 

How many times we have faced with such situations and how familiar these words sound. If we look back at 

50 years ago, we only had few clothes for the four seasons. Today four seasons is a myth in the fashion 

industry. A glimpse of the other side of the coin is that 208M lbs. of waste were generated by single-use 

outfits in 2019 [1]. It is one of the few astonishing statistics that our clothing cause to the planet. 

Unfortunately, developing countries are at higher risk of fast fashion crisis. If we look at the Bangladesh 

garment factories, the human crisis of fashion industry is transparent. Due to extreme desire of economic 

prosperity, developing countries give in to the desires of multinational companies to lower the cost, which 

leads to minimizing labor cost, to the extent that sometimes they undermine safety measures in the quest of 

securing deals. For instance, Rana plaza, which housed five garment factories, collapsed on 2013 due to low 

safety measures and killed at least 1,132 factory workers. 

Depressively, Millennials and Gen Z who are primary target audience of fast fashion industry are not 

aware of the dark side of the clothes that they buy. According to the World Resources Institute, it takes 2,700 

liters of water to make one cotton shirt and yet Consumers throw away clothing (versus recycle), an average 

of 70 pounds per person, annually (WorldWearProject). 

Consumers do not know what it takes to make a single shirt, they only value that shirt based on the price 

tag. As one of the workers of Bangladesh garment industry said, I want the world to be more considerate of 

our situation and I do not want consumers wearing clothes that are made by our blood. 

Given the catastrophic consequences of fast fashion industry, it is important to raise public awareness, 

such as creating social media platforms, video conferences, and documentaries to inform the consumers of 

the impacts. In that case, the consumers would hold famous brands accountable. Consumers can boycott the 

brand and constrain them to promote clean entrepreneurship that means minimizing the negative impact of 

fast fashion. It is important to mention that brands such as Patagonia and H&M are taking corrective 

measures that can be a good example for other brands in the fashion industry. 

However, the main issue is pricings are very low compared to the cost that the planet and labor workers 

bear. This study suggests corrective pricing as a way of prevention. The products should be priced based on 

all of the impacts they have on planet and workers. 

In conclusion, we as consumers have limited awareness about the impacts of the clothing that we buy. 

Fast Fashion industry puts not only our planet but also human capital in danger. With raising awareness and 

pricing based on the real cost of the product, this crisis is preventable. 
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Казахстан относясь к ряду развивающихся стран плохо оснащён средствами утилизации отходов. 

На сегодняшний день в стране перерабатывается не более 10% твёрдо-бытовых отходов (ТБО), 

остальные отходы вывозятся на полигоны [1]. Отметим, что полигонов в Казахстане чуть больше 

3800 без включения не санкционированных свалок. Из 3800 полигонов, лишь 16 соответствуют 

экологическим требованиям и санитарным нормам. Сортировка ТБО хорошо организована лишь в 

крупных городах страны. Такая ситуация в стране привела к тому, что на сегодняшний день около 

100 млн тонн ТБО скопилось на полигонах. Из них: 34,9% пищевые отходы; 21,9% макулатура; 9,8% 

отходы ПЭТ; 7,5% стекло; 4,5% металл и 21,4% прочие отходы [2]. 

Учитывая сложность сортировки отходов, нами выдвинуто предложение по дуальной системе 

сортировки отходов (рисунок 1) в домашних условиях, т.е. начинать разделение непосредственно в 

квартире. Использование «Эковедра» в каждой семье упростит сортировку и хранение отходов. 

Нужно будет лишь отделить остатки пищи (органические отходы) от всех остальных. 

 

 
 

Рисунок 1. Эковедро для разделения твердо-бытовых отходов от пищевых 

(Сделано при помощи 3D Builder) 

 

Преимущество такой системы заключается в простоте использования. Людям нет необходимости 

разделять твёрдо-бытовые отходы на стекло, пластик, бумагу и т.п. Сортировка будет заключаться в 

разделении на две фракции органические (пищевые) и неорганические отходы. Таким образом, на 

полигон будут вывозиться лишь пищевые отходы, которые по времени разложения гораздо быстрее 

проходят этот процесс в отличие от ТБО. Остальные отходы будут собираться компаниями 

занимающимися реализацией твёрдо-бытовых отходов. В результате эффективности данной системы, 

уменьшится нагрузка на полигоны, а реализация ТБО на вторичное использование способствует 

экономике страны. 
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Соңғы 90 жылға жуық уақыт ішінде автомобильдер санының үздіксіз өсуі байқалады, сəйкесінше 

мотор майларына деген қажеттілік жəне олардың сапасына қойылатын талаптар да артады. Барлық 

жағармайлардың ішінде мотор майлары жиі қолданылады, өйткені олар басқа жағармайлармен 

салыстырғанда ең ауыр жəне қолайсыз жағдайларда жұмыс істейді. Мотор майлары карбюраторлы, 

дизельді жəне авиациялық ішкі жану қозғалтқыштарында қолдануға арналған [1]. Мотор майларының 

функциясы үйкелетін беттердің үйкелуін жəне тозуын азайту, қызған бөлшектерден жылуды шығару, 

коррозияның бұзылуынан қорғау, беттерді жинақталған ластану өнімдерінен тазарту болып табылады 

[2]. 

Мотор майларын алуға арналған шикізат мазут (мұнайды бастапқы қайта өңдеудің қалдығы) 

болып табылады, ол вакууммен айдау кезінде майлы дистилляттарға жəне жартылай фрон мен 

концентраттан тұратын қалдыққа бөлінеді. Вакуумдық айдаудан өткен өнім бір немесе бірнеше 

реагенттермен өңдеу арқылы тазартылады. Мазутты өңдеудің соңғы кезеңі тазалаудан кейін , дайын 

тауарлық мотор майлары алынады [3]. 

Мотор майының өндірілуінен бастап, оның дайын күйінде тұтынушыға ұсынылуына дейінгі 

өмірлік циклі мына кезеңдерден тұрады, олар: бақылау мен сынау, орау мен сақтау, тасымалдау жəне 

нарыққа шығу. Ал, қолдану уақыты өткен соң оны қайта өңдеуден өткізуге болады. Себебі, 

қолданылған майды маңызды ресурс ретінде қарастыра отырып май өндіретін компания қоршаған 

ортаға төгілетін зиянды қалдықтар көлемін қысқартып, экологияға теріс əсерін азайтады. Бұл 

компанияның нарықтағы беделін жақсартуға үлесін қосады. Қайта өңдеу мотор майының өзіндік 

құнын төмендетеді, сонымен қатар ұйым қызметкерлерінің жұмыс көлемін азайтады. Осыған орай 

компанияның бəсекеге қабілеттілігі өседі. 

Мотор майын қайта өңдеу арқылы бізге үлкен əсерін тигізеді, олар: 

- тұйық циклді жүйелерді пайдалану (ластануды болдырмау); 

- техникалық маңызды шешімдерді қолдану; 

- қоршаған ортаның ластануын төмендету; 

- кəсіпорынның аттестациясын қолдау; 

- табиғатты ұқыпты пайдаланушының беделін жақсарту. 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Қолданылған мотор майының утилизациялау бағыттары 

 

Әдебиеттер 

 

1. Качество моторных масел и надежность двигателей. Издательство стандартов. -Григорьев М.А., Бунаков Б.М., 

Долецкий В.А. – 1982. – 233 б. 

2. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Справочное издание. Под редакцией В.Н. Школьникова. – 

М.: Химия, 1999 

3. Химия нефти и газа. Под ред. В.А. Проскрякова, А.Е. Драбкина. – Л.: Химия, 2001  

Қолданылған мотор майы 

Көму Регенерация Жағу Қайта өңдеу 



«Фараби əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

356 
 

УДК 006.1 

 

КЕРАМИКАЛЫҚ БЛОКТАР – КЕУЕКТІ КЕРАМИКА 

 

Нұрбай А.С. 
Ғылыми жетекшісі: доцент, ф.-м.ғ.к. Данлыбаева А.К. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail:aruka269615@gmail.com 

 

Шикізат базасы мен өндіріс технологиясына байланысты керамикалық блоктар экологиялық таза, 

ауа-райына төзімді жəне минималды жылу өткізгіштікке ие. Керамикалық блоктың жақсы жылу 

өткізгіштігі екі технологияның арқасында қол жеткізіледі. Біріншіден, бұл блоктың үлкен форматы 

жəне ішкі тік тікбұрышты қуыстардың болуы. Екіншіден, блокқа шикізат қалыптастыру кезінде 

композицияға ұсақ үгінділер қосылады, олар күйдіру кезінде өртеніп, бос қалады. 

Керамикалық блоктардың екінші атауы-кеуекті керамика (1-сурет). Ауаның қозғалу мүмкіндігі 

жоқ екенін ескере отырып, ең жақсы жылу изоляторы, ұсақ ауа тесіктерімен бірге құрылымдық 

қуыстардың көптігі жəне блоктарға 0,14-0,24 Вт/(м·С) диапазонында төмен жылу өткізгіштігін 

қамтамасыз етеді [1]. Өндірушілер құрғақ күйге арналған керамикалық блоктардың жылу 

өткізгіштігін көрсетеді. Сонымен қатар, керамикалық блоктардың жоғары беріктігі тасымалдаудан 

кейін өнімнің тұтастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Кез-келген қабырға материалында 

проблемалар болмауы үшін оны өндірушінің ұсыныстарын ескере отырып, дұрыс тасымалдау, дұрыс 

түсіру жəне сақтау қажет. Кеуекті болып табылатын құрылымдық блоктар үшін үш көрсеткіш ең 

маңызды болып табылады. 

● Аязға төзімділік (F) – материалдың бастапқы 

қасиеттерін нашарлатпай, қанша толық мұздату-еріту 

цикліне төтеп бере алатындығын көрсетеді. Керамикалық 

блоктардың көпшілігінде аязға төзімділік 50 цикл (F50). 

● Беріктігі (М) – қуыстар мен кеуектіліктің көптігіне 

қарамастан, ірі форматты керамикалық тас жоғары 

көтергіштік қабілетімен сипатталады жəне нақты формат 

пен брендке байланысты 50-ден 100 кг/см2-ге дейін 

шыдайды. Яғни, беріктік, бұл бренд, М50-М100 

аралығында өзгереді жəне жеке үйлер салу үшін жеткілікті. 

Сурет 1. – Кеуекті керамика 

● Суды сіңіру (%) – кеуекті құрылым, бұл тек жылу 

кедергісі ғана емес, сонымен қатар тығыз керамикамен 

салыстырғанда сіңіру қабілеті де артады. Кеуекті блоктар 11-14% ылғалды сіңіре алады, бірақ толық 

суға батырылған жағдайда, бұл қалыпты жұмыс кезінде сирек кездеседі [2]. 

Тиімді қуыс керамикалық қабырға бұйымдарын өндіру қатты кірпіш өндірумен салыстырғанда 

шикізат шығынын 25-30% – ға, отын шығынын 10% – ға жəне одан да көп азайтуға мүмкіндік береді. 

Құрылыста тиімді керамикалық бұйымдарды қолдану олардың жылу өткізгіштігінің төмендеуіне 

байланысты ғимараттардың сыртқы қабырғаларының қалыңдығын 25-30% – ға азайтуға мүмкіндік 

береді. 
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Керамикалық еден плиткаларының сапасын зерттеу мəселесі əлі де ашық сұрақтардың бірі. 

Олардың беріктігі жəне нəтижесінде мүмкін болатын қолдану аясы керамикалық композиттің 

құрамына да, оның біркелкілік дəрежесіне де байланысты. Ультрадыбыстық əдісті қолдану 

керамикалық композиттің плиткадағы біркелкілігін оңай бағалауға мүмкіндік береді. Материалдың 

кедергісі бойынша тікелей нəтижелерді түрлендіру өлшеу құралын масштабтауды қажет етеді, бұл 

зерттеу саласын едəуір кеңейтеді, бірақ қарсылық параметрлері əрдайым қажет емес. 

Көрсетілген зақымданулар сынақ жүргізбестен анық материал ақаулары немесе өндірістік 

ақаулар ретінде жіктелуі мүмкін емес. Стандартты сынақтардың мақсаты, əдетте, өнімнің Стандартта 

белгіленген жəне белгіленген талаптарға сəйкес келетіндігін дəлелдеу болып табылады. Алайда, 

стандарттарда көрсетілген шарттар плиткалардағы материалдың біркелкілігі туралы сұраққа жауап 

бермейді, өйткені жауап, мысалы, партиядан кездейсоқ таңдалған бірнеше немесе ондаған 

плиткалардың иілу күші емес. Сонымен келесідей сұрақ туындайды: егер ақаулар шеттердің (1-сурет) 

жанында пайда болса, онда шеңбердегі материал əлсіз бе? Мүмкін басқа себеппен нашар шығар? 

 

Зерттеу нəтижелері бойынша 

нəтижелер: 

- Нашар дайындалған негіз. 

- Жылдaм / дұрыс емес кептіру. 

- Сaпасыз / жарамсыз масса. 

- Плиткаларды дұрыс сақтамау. 

- "Үдеткіштерді" қолдану. 

- Ағаш негіз [1]. 

Сурет 1. – Шеттерінде жарықтар 

Керамикалық плиталардың 

сапалы жабысуының жəне ұзақ 

қызмет етуінің себептері аныталды. Керамикалық плиткалар өте берік материал. Дұрыс төсеу кезінде 

оның беріктік шегі цемент немесе темірбетонға қарағанда 10-20 есе көп. Жоғары қаттылық 

керамикалық плиткалардың өте жоғары жүктемелерде деформациялануына жол бермейді. Плитка 

қалың болған сайын, бұл көрсеткіш соғұрлым жоғары. Отқа төзімділік пен отқа төзімділік 

қасиеттеріне байланысты плиталар мен каминдер үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол жанып кетпейді 

жəне беті қорғалған, ал қыздырылған кезде улы заттар шығарылмайды. Керамикалық плитка электр 

тоғын өткізбейді, химиялық заттармен байланыста болған кезде дерлік жойылуға жатпайды, күннің 

əсерінен түс өзгертпейді. Керамикалық плитка микробтардың ұзақ уақыт бойы өмір сүре алмайтын ең 

гигиеналық материалдардың бірі болып табылады [1]. 
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Құрылыс сапасы – бұл кешенді мəселе. Құрылыс процесінің барлық қатысушылары: жоба-

лаушылар, тапсырыс берушілер жəне мердігерлер құрылыс нормалары мен ережелерін, мемелекеттік 

стандарттардың талаптарын сақтауы керек [1]. Бұл өз кезегінде тұрғызылған ғимараттардың ұзақ 

мерзімділік пен пайдалану сенімділігінің жəне де, оның экологиялық тазалығымен тұрғындар 

қауіпсіздігінің кепілі болып табылады [2]. Осы жұмысымның негізінде, құрылыс материалдарының 

физикалық, химиялық, механикалық, технологиялық жене де эксплуатациялық ерекшеліктерімен 

танысып, зерттеу жұмыстарын жасадым [3]. 

Зерттеу жұмысымның барысында аздаған кемшіліктерді талдай отырып, сапаны бақылаудың көп 

сатылы жүйесін енгізу туралы мəселе көтерілді. Жалпы құрылыс сапасының проблемасы жəне оны 

шешу үшін əрекеттер кезең кезеңімен орындалуы керек. Жалпы құрылыс материалдарының 

сапасының жақсы болуы ең алдымен адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, екіншіден, 

еліміздегі алдыңғы қатарлы мекемелер арасындағы бəсекеге қабілеттіліктің артуына үлкен үлесін 

қосады. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 1. Құрылыста сапаны бақылаудың көпсатылы жүйесі [4] 
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Мемлекеттік сəулет-құрылыс қадағалауы 

Жобалау ұйымының жеке бақылауы 

Құрылыс материалдарының сапасын бақылау 

Технологиялық регламенттердің сақталуын қадағалау 

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауы 
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В процессе социально-экономического развития наряду с ростом промышленного производства и 

усилением негативных воздействий на окружающую среду все более актуальным становится вопрос 

экологизации бизнес-процессов. Устойчивое управление отходами или экологизация бизнес-

процессов рассматривается на предприятиях как инновация, связанная с большими рисками, что 

требует выбора пути реализации проекта [1-2]. 

Целью статьи является анализ методов проектного менеджмента в сфере устойчивого управления 

отходами и условия их внедрения на предприятии. В работе используются системный подход, 

сравнительный анализ, с помощью которых выявляются общие и специфические характеристики 

управления проектами с точки зрения различных управленческих концепций и нормативных 

документов. 

В работе представлены данные о критериях, влияющих на принятие решения о выборе 

классической или гибкой методологии для реализации проектной деятельности в сфере устойчивого 

управления отходами. Проблематика обусловлена спецификой рассматриваемой области. Сфера 

устойчивого управления отходами требует стандартизации в целях обеспечения безопасности 

продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, в соответствии с 

уровнем развития науки, техники и технологии, единства измерений, экономии всех видов ресурсов, 

безопасности хозяйственных объектов с учётом риска возникновения природных и техногенных 

катастроф. В тоже время инновационные проекты по экологизации промышленных предприятий 

имеют высокую зависимость от факторов внешней среды и требуют гибкости для повышения 

эффективности и оптимизации ресурсов [3-4]. 

В результате внедрения системы экологического управления организации могут достичь важных 

преимуществ в конкуренции, создать новые ценностные предложения, увеличить лояльность 

потребителей, укрепить положение на существующих рынках и выйти на новые рынки. 
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Қазіргі пандемиялық қиын жағдайға қарамастан кəсіпорындар үшін нарықтағы өз орнын 

жоғалтпау өте маңызды. Əрі бəсекелестерді озып, жаңа автоматтандырылған жүйе енгізу бірінші 

кезектегі мəселе болып отыр. Осы сəтте қай кəсіпорын бірінші əрекет жасайтын болса, сол жеңіске 

жетпек. Осы сəтте Кайдзен ұғымы мен инновация ұғымдарымен таныса кеткен жөн. 

Кайдзен бұл – сапаны, технологияларды, процестерді, корпоративтік мəдениетті, еңбек 

өнімділігін, сенімділікті, көшбасшылықты жəне Компания қызметінің басқа да аспектілерін үздіксіз 

жақсарту жүйесі [1]. 

Ал инновация – процестердің тиімділігін арттыруды жəне нарық талап ететін өнімнің сапасын 

жақсартуды қамтамасыз ететін енгізілген немесе енгізілетін жаңалық. 

Сонымен төмендегі 1 кестеде екі бағыттың айырмашылығына талдау жасалынды. 

 
Кесте 1.  

 

Кайдзен жəне инновацияның айырмашылығы 

 
Критерийлер Кайдзен Инновация 

1 2 3 

Əсері Ұзақ мерзімді, серпінді емес Қысқа мерзімді, серпінді 

Қадамдар Шағын қадамдар Үлкен қадамдар 

Уақыт шеңберлері Біртіндеп өсіп келе жатқан əсерлері бар 

тұрақты əрекет 

Дереу əсері бар кездейсоқ əрекет 

Өзгеріс Біртіндеп жəне тұрақты Кенеттен жəне жалғыз 

Атсалысушылық Барлығы Таңдалынып алынған лидерлер 

Идеялар Дəстүрлі ноу хау жəне дəстүрлі 

технологиялар 

Технологиялық жетістіктерді, жаңа 

өнертабыстар мен теорияларды қолдану 

Тəжірибелік талаптар Шағын инвестициялар, үлкен əсер Үлкен инвестициялар, аз əсер 

Бағдарлылық Адамдарға (тұтынушылар) Технологияға 

Пайдалану Бұл тұрақты дамып келе жатқан 

экономикада бар 

Бұл тез дамып келе жатқан экономикада 

қолайлы 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, осы қиын сəттерде нарықта əрі қарай жұмыс жасау үшін тек бір 

бағытты таңдау жеткіліксіз [2]. Кəсіпорын жұмысына тек бір ғана инновацияны немесе тек Кайдзен 

тұжырымдамасын енгізу арқылы айтарлықтай табысқа жете алмаймыз. Екі бағыт та, өнім сапасын 

арттыруға жұмсалса да, қос бағытты үйлестіру арқылы жұмыс жасаған жөн. Яғни, инновацияның 

нəтижелерін сақтау күш-жігерді қажет етеді, онсыз инновацияның нəтижелері жоғалады. Кайзен 

деградациядан қорғайды, бірақ сонымен бірге процесті жақсарту үшін негіз ретінде стандартты баяу 

көтереді. 
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Отходы пластиковых изделий – одна из самых массовых категорий коммунальных отходов. При 

этом львиная доля пластикового мусора – это отходы упаковки продуктов питания. Автором была 

поставлена цель изучить возможности улучшения пластиковой упаковки пищевой продукции и 

инструменты, которые могут быть в этом задействованы. 

В качестве основной цели политики в области обращения с отходами пищевой упаковки из 

пластика, по мнению, автора, должна выступать 100%-ая переработка данной категории отходов. Для 

этого необходимо отказаться от производства упаковки из трудно перерабатываемых материалов 

(например, мягкого полипропилена, вспененного полистирола), из комбинированных материалов, от 

мелкой расфасовки продуктов (например, порционных сливок, джемов, за исключением сферы 

обедов на борту воздушных судов и детского питания). Следует избегать таких решений, как 

негладкая поверхность упаковки, например, ребристое дно упаковки, поскольку оно затрудняет 

извлечение продукта из упаковки [1]. 

При решении проблемы отходов следует опираться на научные знания и использовать 

современные информационные и управленческие инструменты. Так, оценка жизненного цикла 

продукции (ОЖЦ) позволяет выяснить степень экологической опасности, исходящей от упаковки на 

различных этапах ее жизненного цикла, сравнить альтернативные варианты исполнения упаковки 

вплоть до таких аспектов, как выбор клея для наклеивания этикеток. ОЖЦ позволяет подобрать 

оптимальные решения в области экологического проектирования упаковки (эко-дизайна). Они 

должны быть направлены на повышение доли перерабатываемой упаковки в обороте при сохранении 

ее потребительских качеств (прочность, возможность разместить необходимую информацию для 

потребителя и т.п.). 

Для стимулирования перехода к 100%-ой переработке отходов пластиковой упаковки пищевой 

продукции следует развивать институт расширенной ответственности производителей упаковки, 

улучшать систему раздельного сбора пластиковых отходов, добиваться того, чтобы сеть приемных 

пунктов покрыла всю территорию страны. И, конечно, важно приучить потребителя выбирать 

экологически улучшенную продукцию. Поэтому в качестве вспомогательного инструмента должно 

выступать экологическое просвещение потребителя. Немаловажную роль может и должна сыграть 

стандартизация упаковки. Целесообразно разработать и рекомендовать к применению всем 

предприятиям стандарты экологически улучшенной упаковки пищевой продукции. В стандартах 

следует отразить, в частности, допустимые варианты состава упаковочных материалов, оптимальные 

способы нанесения информации на упаковку (использование этикеток, клея для этикеток, выбор 

красителей), форму и размер упаковки (она должна быть выгодной с позиций экологической 

логистики). По прошествии периода, достаточного для перехода производителей на упаковку, 

соответствующую новым требованиям (2-3 года), стандарты должны стать обязательными к 

исполнению. 
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There are many things humans can live without and food is not one of them. The world’s population is 

increasing daily together with food resources are decreasing due to climate change’s impact. Moreover, we 

can’t deny the fact that waste is a bi-product of human life. Whether in large or small amounts, we all 

produce waste. It made me think, if population grows together with wastes amount, but food resources are 

still running out, because of extreme weather events of climate change, will there be enough food to feed the 

large population in the near future? With the world's population set to rise to nine billion by 2050 from 7.3 

billion todays, food production will need to increase by more than 60 percent [2]. However as the years go 

on we will develop a food shortage, firstly, because day to day climate conditions do not allow us to plant 

and grow crops. It’s like the known saying “You never know what’s good until it’s gone.” Once food 

supplies get low worldwide, it will have a tremendous effect on everyone, then we will regret about being a 

cause of climate change, consequently food crisis too. On the one hand, the standard of living of the 

population depends on the volume of food production, their assortment, quality, and price. On the other 

hand, a highly developed food industry inevitably leads to the formation and accumulation of food waste. 

Global food and waste losses account for between one third and half of all food produced. In low-income 

countries, most of the loss occurs during production, while in developed countries a lot of food – about 100 

kg per person per year is wasted during the consumption stage. 

To get more detailed information about future problems with food crisis and ways of solving this, some 

interviews were conducted. These were conducted with international teachers of Nazarbayev Intellectual 

school who volunteered to take part in research. The results will help me to identify how people from 

different countries assess the importance of global issue and to discover which, in their opinion, the most 

effective action to reduce climate-related food insecurity in the most vulnerable communities. 

Finally, the interviews show existing of problem not only in one country. All interviewees said that is 

important problem of their country and care about it. They feel responsibility and try to offer some methods 

of solving. Jennifer Mackenzie said, ‘owing to drought in south Africa a lot of crops do not grow as well as 

they should, so by 2050 food prices are going to increase and it is bit shocking. ‘When asked about the most 

effective action to reduce climate-related food insecurity in the most vulnerable communities most offer 

technologies like genetics, biotechnology. And only one person offered new way of solving problem, to 

make people aware that we need to reduce the amount of waste and start to recycle. 

Overall the analysis of the data shows that this is a global problem and there is a big probability of 

suffering from it in near feature; the only efficient way is using technologies and to invent new more 

effective methods of recycling. 
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Мультиметр цифровой — это универсальный прибор для измерения электрических параметров, 

который сочетает действие амперметра, вольтметра и омметра в одном приборе, который выводит 

показания на небольшой дисплей. Поверка мультиметра – последовательность действий, 

производимых для подтверждения соответствия средства измерения заявленным метрологическим 

требованиям. В качестве эталонов для поверки мультиметров используют калибратор, генератор 

сигналов и другое эталонное оборудование [1]. 

В данной работе поверка мультиметра проводилась следующим образом [2]. При проведении 

внешнего осмотра было установлено соответствие поверяемого мультиметра следующим 

требованиям: комплектности мультиметра в соответствии с руководством по эксплуатации; наличие 

механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления; все надписи на панелях 

должны быть четкими и ясными; все разъемы не должны иметь повреждений и должны быть 

чистыми. При наличии дефектов поверяемый мультиметр бракуется и подлежит ремонту. 

Далее проверяется работоспособность дисплея и клавиш управления; режимы, отображаемые на 

дисплее, при нажатии соответствующих клавиш и переключении переключателя режимов измерений, 

должны соответствовать руководству по эксплуатации. 

Согласно критериям определения метрологических характеристик приборов устанавливаются 

следующие виды погрешностей мультиметра. 

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока. Поверяемый 

мультиметр подключают к калибратору и устанавливают поворотный переключатель режимов 

работы в положение V. Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока. 

Поверяемый мультиметр подключают к калибратору и устанавливают поворотный переключатель 

режимов работы в положение µA (mA) или в положение 10А. Определение абсолютной погрешности 

измерения силы переменного тока. Поверяемый мультиметр подключают к калибратору и 

устанавливают поворотный переключатель режимов работы в положение µA (mA) или в положение 

10А. Клавишей MODE устанавливают режим измерения силы тока AC. Определение абсолютной 

погрешности измерения электрического сопротивления. Поверяемый мультиметр подключают к 

калибратору и устанавливают поворотный переключатель режимов работы в положение Ω. 

Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости. Поверяемый мультиметр 

подключают к калибратору и устанавливают поворотный переключатель режимов работы в 

положение CAP. Клавишей MODE устанавливают режим измерения емкости nF. Положительные 

результаты поверки мультиметров оформляют свидетельством о поверке. 
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Сапа менеджменті жүйесі – бұл кəсіпорындағы өнімінің сапасын сəтті жұмыс істеуі үшін тиімді 

жəне ашық түрде басқаруға арналған шаралар жүйесі [1]. Сапаны басқару жүйесін кəсіпорынға енгізу 

келесідей мүмкіндіктерге жол ашады: 

 өндіріс деңгейін, ішкі процестерінің нəтижелілігін арттыруға; 

 өнім немесе қызмет сапасының тұрақтылығын қамтамасыз етуге; 

 өндірілетін өнімнің, көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру жəне ақаулық деңгейін 

төмендету есебінен шығындарды қысқартуға; 

ИСО 9001 сəйкес кəсіби шеберлік сипаттамасы келесілерден: 

• мамандардың кəсіби құзыреттілігі; 

• персоналдың біліктілігін мерзімдік арттыруы; 

• материалдық-техникалық қамтамасыз етуін қарастыратын персонал жұмысының сапасын 

қамтамасыз ету жөнінлегі басшылық қызметі (құжаттама, жабдықтар, құрал-саймандар); 

• тұтынушылармен өзара əрекетті ұйымдастырудан тұрады [2]. 

ЖШС "Карина Trading" 2020 жылы СТ РК ISO 9001-2016 стандарт бойынша аудит(СМЖ) 

жүргізілген болатын. Сапа менеджменті жүйелері аудитінің нəтижелері диаграмма бойынша 

көрсетілді (1-сурет) [3]. 

Бағалау əдісі: Сандық түрде. 1 = күшті жақтары-стандарт / спецификация талаптарынан асып 

түседі; 2 = стандарт талаптарына сəйкес келеді, бірақ анықталған жақсарту мүмкіндігі бар; 3 = 

сəйкессіздіктер; 4 = жүйенің жұмысына қауіп төндіретін немесе сапасыз өнімді жөнелту мүмкіндігі 

бар маңызды сəйкессіздіктер. 
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According to the legislation of the Republic of Kazakhstan, organic products are agricultural products, 

aquaculture and fishery products, products from wild plants and products of their processing, including food 

products, produced in accordance with the requirements of the Law on Organic Production of the Republic 

of Kazakhstan. 

The regulation of organic production in practice originates from private standards set by the farmers 

themselves [1]. 

Food production can be certified, including seed transporters, farmers, food processing companies, 

retailers and restaurants. 

Requirements vary from country to country and typically include a set of production standards for 

growing, storage, processing, packaging and shipping, which include: 

 elimination of the use of synthetic chemicals such as fertilizers, pesticides, antibiotics, food 

additives, as well as irradiation and the use of sewage sludge; 

 exclusion of genetically modified seeds; 

 the use of agricultural land, which for a number of years, mainly for three years or more, has been 

free from prohibited chemicals; 

 for livestock, observing special requirements for feed, keeping and breeding; 

 maintaining detailed written records and control of production and sales; 

 maintaining strict physical separation of organic products from non-certified products; 

 undergo periodic on-site inspections [2]. 

The ability to conduct remote certification of organic production allows the process of conformity 

confirmation, as a control over the fulfillment of the requirements for organic production, and to show the 

results of audits. 
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Проблема питания стоит и стояла на протяжении всего существования человечества на первом 

месте, а реализация продуктов питания и оказание сопутствующей услуги потребителям – одной из 

традиционной сферой в сервисных предприятиях. Услуга в свою очередь является результатом 

удовлетворения потребностей потребителя. 

На данный момент остро стоит вопрос о качестве предоставляемых услуг, в частности, его 

контроль непосредственно на самом предприятии, оказывающего услугу. Также отсутствует 

целостная методология, программа оценки и, соответственно, контроля качества в сфере услуг, 

включающая в себя оценку всех элементов – оценка потребителя через анкетирование, 

статистический учет, и как итог, анализ параметров оценки качества. 

Существуют несколько методов оценки качества услуг, а также контроля показателей качества 

услуг. Для того, чтобы оценить физико-статистические признаки используются следующие методы: 

инструментальный, органолептический, модельно-расчетный, экспертный и социологический [1]. 

Нами было проведено исследование, опрос среди студентов на тему «Как правильно Вы 

питаетесь?». Задача исследования – определить, сколько раз питаются студенты и что они обычно 

покупают в столовых, местах общественного питания в университете. Анкетирование было 

проведено среди студентов КазНУ. Ниже приводим результаты ответов респондентов на вопрос «Чем 

обычно вы питаетесь в университете?» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. – Результаты анкетирования 

 

 

Среди подрастающего поколения и молодежи важно развить культуру питания, дабы они смогли 

избежать серьезных последствий в будущем. Питаясь в местах, где изготавливают и продают 

фастфуд, они не интересуются такими нюансами, как: где и при каких условиях, при какой 

температуре хранятся определенные продукты, содержатся ли в их продуктах ГМО, прошло ли 

животное ветеринарное обследование, ведь из его мяса мы употребляем котлету в гамбургере, 

соответствует ли объект санитарным нормам. 
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Газ саласындағы қызмет жоғары белгісіздік жағдайында жүреді жəне тəуекелдермен байланысты. 

Осыған орай, қазіргі жағдайда тəуекелдерді басқару жүйесі газ кəсіпорны үшін қажетті құралға 

айналады. "Темірстройгазсервис" ЖШС үшін тəуекелдерді басқару жүйесі жергілікті инновация 

болып табылады, ол кəсіпорынның тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 

Осы мəселені шешу шаруашылық ортаның серпінділігі жағдайында тəуекелдерді 

сəйкестендіруді, оларды бағалауды жəне тəуекелдерді басқаруды қамтитын тиімді менеджмент 

жүйесін құруды көздейді. 

Кəсіпорындардың қалыптасқан тəуекелдерді басқару жүйесін талдау үшін тəуекелдерді басқару 

процесінде қолданылатын компанияда қолданыстағы нормалар қаралды жəне оларды ҚР 

Мемлекеттік басқару органдары əзірлеген нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкестігіне 

салыстыру жүргізілді. Сондай-ақ, компанияда қолданылатын тəуекелдерді басқару жүйесін талдау 

процесі қаралды. 

"Темірстройгазсервис" ЖШС – де тəуекелдерді басқару процесі "тəуекелдерді басқару жүйесі 

туралы Ережемен" (бұдан əрі – Ереже) жəне "тəуекелдерді басқару жүйесіне қатысушылардың өзара 

іс-қимыл Регламентімен" (бұдан əрі-Регламент) реттеледі. Ережеде тəуекелдерге жалпы көзқарас 

айқындалады жəне қоғамның басқару органдары алдына қойған мақсаттар мен міндеттерге қол 

жеткізудің жеткілікті кепілдіктерін қамтамасыз ету үшін тəуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар 

көрсетіледі. 

Кəсіпорындарда жүргізілетін тəуекелдерді басқару жүйесін талдау өзін-өзі бағалау арқылы 

тəуекелдерді басқару бойынша тəуекелдер мен іс-шаралар туралы ақпаратты үнемі жаңартып 

отыруды қамтиды. Талдаудың мақсаты кəсіпорынның тəуекелдерді басқару жүйесінің ағымдағы жай-

күйі мен даму бағыттарын айқындауға мүмкіндік беретін тəуекелдерді басқару жүйесі процесінің 

жай-күйін қайта қарау болып табылады. 
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Сегодня на территории Республики Казахстан имеются много транспортных компаний. При этом 

каждая транспортная компания, как и производители, которые сами обеспечивают транспортировку 

продукции, мало обращают внимание на качество транспортировки товара. В тоже время единицы 

компаний, которые являются непосредственно лидерами Казахстанского рынка по транспортировке, 

уже ставят приоритетные цели на качество данной услуги. Для достижения наиболее высоких 

результатов качества транспортировки, было проведено исследование, куда были внедрены Система 

Менеджмента Качества (СМК) и показатели (индикаторы) качества [1]. 

Показатели качества — это количественная черта одного или же нескольких качеств продукции 

или услуг, рассматриваемая применительно к определённым условиям её создания и эксплуатации 

или же употребления. При правильном внедрении показателей качества можно прозрачно 

просматривать все действия, задействованные от преаналитического этапа до постаналитического 

этапа. При таком прозрачном мониторинге можно узнать, на каких этапах, и в каком месте 

присутствуют задерживающие и проблемные действия. Следующим шагом повышения качества 

является разработка корректирующих и предупреждающих действий, основанных на трендах данных 

показателями качества. Например: 

X=
Кх

Ко
*100%, 

где Х – процент «Общее количество брака при транспортировке», Кх – общее количество брака 

при транспортировке, Ко – общее число транспортировки. 

Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод о том, что качество транспортировки заметно 

совершенствуется при сравнении 2020 г. с 2019 г., но так и не достигло максимальной отметки в 0.1% 

по бракам при транспортировке продукции. 

 

 
 

Риунок 1. – Показатель качества брака при транспортировке за 2019 и 2020 годы 

 

Согласно вышесказанному, можно сделать следующее заключение: очевидно, что при внедрении 

показателей качества в транспортную организацию позволяет ей контролировать качеством на всех 

этапах аналитического процесса. Разрабатывая предупреждающие и корректирующие действия, 

можно достигнуть совершенного качества, что позволит легко конкурировать с другими компаниями, 

при этом без лишних финансовых трат и затрат времени. 
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Бүгінгі тaңдa мемлекеттік техникaлық реттеу жүйесі ҚР-дaғы жaлпы экономикaлық жүйенің 

мaңызды құрaмдaс бөлігі. Елдің хaлықaрaлық бəсекеге қaбілеттілігін, aзaмaттaрдың өмір сүру 

сaпaсын aрттыру үшін қолaйлы жaғдaйлaр жaсaу Қaзaқстaнғa 10 жыл ішінде неғұрлым бəсекеге 

қaбілетті 50 елдің қaтaрынa кіруге мүмкіндік берді. Бұл бағыт жеке маңызға ие болуда, себебі бизнес-

қоғамдастық өкілдері бəсекеге қабілетті өнімдері бар халықаралық нарыққа бағдарланған 

қазақстандық кəсіпорындар мен ұйымдардың дамуы мен гүлдЕНУ іне деген үміттерін ақтайтын 

шешімдер мен нəтижелерді күтуде [1]. 

Қазақстан Республикасында техникалық реттеу жүйесін дамыту мəселелерi қазiргi кезде өзектi 

болып табылады. Ол үшiн бiрқатар шараларды өткiзу қажет: 

 Техникалық реттеу құралдарымен экспортты жылжыту. 

 Мемлекеттік стандарттар санын арттыру; 

 Техникалық регламенттердiң талаптарына сəйкестендiру мақсатында қолданыстағы 

нормативтiк құжаттарды қайта қарау. 

Диссертация жазу барысында осы шаралардың орындалуы зерттелді.Техникалық реттеу 

құралдарымен экспортты жылжыту бойынша 2019 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық 

стандарттау органы алғаш рет техникалық реттеу мен нарыққа қол жеткізудің ұлттық жүйелерінің 

ерекшеліктерін талдау бойынша жұмыстар жүргізді. Қазақстан үшін басым экспорт елдері: ҚХР, 

БАƏ, Түркия, Иран, Германия [2]. 

 
Кесте 1.  

Экспорттық елдердегі өнімдер сандарының 2019 жыл бойынша есебі 

 
№ Экспорт елі Өнім түрлерінің саны Өнімнің 

жалпы саны Тағамдық Өнеркəсіптік 

Хим. Метал. Маш. ж/е құр. 

1 ҚХР 48 10 5 3 66 

2 БАƏ 28 7 1 7 43 

3 Иран 32 8 1 4 45 

4 Түркия 29 8 5 3 45 

5 Германия 30(органика) - - - 30 

 Жалпы саны 167  62  229 

 

Нəтижесінде (1-кесте) атқарылған жұмыстар аясында ҚХР, Түркия, Иран, Германия жəне БАƏ 

бойынша техникалық реттеу, стандарттау жəне сəйкестікті бағалау жүйесіне елдік шолулар 

дайындалды. Экспорт елдерінің міндетті стандарттарында жəне Қазақстанда қолданылатын 

стандарттарда белгіленген міндетті талаптарға салыстырмалы талдау жүргізілді, сондай-ақ өнім 

түрлері бөлінісінде сəйкестікті бағалау рəсімдері салыстырылды. 
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Адамның немесе жануардың дене температурасын өлшеуге арналған температуралық бергіші 

жəне индикация блогы түйіспелі термометр. 

Индикация блогы температура сезгіш элементінің шығу сигналын түрлендіретін жəне өлшенген 

температураның мəнін көрсететін термометр бөлігі.[1] 

Жиынтықты термометр индикация блогымен қосылған температуралық бергіштен тұрады. 

Термометр келесі түрлердің бірі болуы мүмкін: 

- бергіш сипаттамасымен үйлесетін индикация блогымен қосылған ауыспалы температуралық 

бергішпен; 

- тұрақты қосылған температуралық бергіш жəне индикация блогымен қосылған болуы мүмкін. 

Метрологиялық талаптар: 

- өлшем бірлігі, өлшеу ауқымы жəне бөлік бағасы; 

- температураның өлшеу бірлігі градус Цельсия, оС болуы тиіс; 

- өлшеу ауқымы кемінде 35,5 оС-тен 42,0 оС-ке дейін болуы тиіс. Өлшеудің кеңірек ауқымы жеке 

кіші ауқымға бөлінуі мүмкін, алайда 35,5 оС-тен 42,0 оС-ке дейінгі ауқымы үздіксіз болуы тиіс. 

Бөлік бағасы мəні немесе цифрлық табло мүмкіндігі мына: 

І топтағы термометрлер үшін – 0,01 оС; 

ІІ топтағы термометрлер үшін – 0,01 оС-тан артық болмауы тиіс. 

Ең үлкен рұқсат етілетін қателіктер 

Дəлдіктің екі тобы үшін 35,0 оС-тен 42,0 оС-ке дейінгі температуралар ауқымындағы қалыпты 

жағдай кезіндегі ең үлкен рұқсат етілетін қателіктер 1-кестеде келтірілген. 
 

Кесте 1 

 

Ең үлкен рұқсат етілетін қателіктер 

 

Дəлдік тобы Жиынтықты термометр Индикация блогы Температуралық бергіш 

I топ  0,15 оС  0,05 оС  0,1 оС 

II топ  0,2 оС  0,1 оС  0,1 оС 

 

35,0 оС-тен 42,0 оС-ке дейінгі ауқым шегінде ең үлкен рұқсат етілетін қателіктер 1-кестеде 

көрсетілгенмен салыстырғанда екі есеге көбейтілуі мүмкін. 

Қалыпты жағдайлар мыналар болуы тиіс: 

- қоршаған орта температурасы (23  5) оС; 

- салыстырмалы ылғалдық (50  20) %; 

Көрсеткіштерді белгілеу уақытын анықтау үшін термометр өндіруші тарапынан зертханалық 

сынақтардан өтуі тиіс. Сынақтар науқастардың едəуір санына нəтижелерді талдау негізінде негізделуі 

керек.[2] 
 

Әдебиеттер 
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Терминдер мен анықтамалар 

2. ISO 2859-1974 Сапалық сипаттары бойынша іріктеп бақылау процедуралары мен кестелері.  
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Метрология играет важную роль в экономическом и социальном развитии государства. 

Современное производство невозможно без точного измерения и объективного контроля 

технологического процесса с помощью средств измерений. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – крупнейшие потребители топливно-энергетических 

ресурсов (более 30% производства тепла в Казахстане). Годовая потребность в жилищно-

коммунальных услугах составляет от 35% до 50% общего бюджета. 

Однако информация о отечественных и импортных технических ресурсах обычно носит только 

рекламный характер. Пока что у большого количества потребителей практически отсутствует 

систематизированная, объективная информация. 

Поверка средств измерений – ряд операций, выполняемых Государственной метрологической 

службой или другим аккредитованным юридическим лицом для определения и подтверждения 

соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям. 

Основная цель поверки средств измерений – своевременное выявление отклонений при 

неправильной работе единиц или подтверждение соответствия их свойств заданным техническим и 

метрологическим требованиям. Это обеспечивает надежный баланс всех видов материальных и 

энергетических ресурсов и защищает интересы граждан и экономики страны от последствий 

неточных результатов измерений. 

Поэтому все физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, использующие 

средства измерений для коммерческого обращения с ГКП «Астана су арнасы», должны регулярно 

своевременно проверять средства измерений, используемые для оплаты водоснабжения и 

канализации [1]. 

Поверка осуществляется Государственной службой измерений, а также службой измерений для 

юридических лиц (специализированных организаций), утвержденной уполномоченным госу-

дарственным органом по стандартизации, метрологии и сертификации (Комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации Министерства) по республике. Министерства промышленности и 

торговли Казахстана) в установленном порядке (при наличии квалифицированных специалистов, 

соответствующей калибровочной базы, аккредитованной калибровочной лаборатории). 

Положительные результаты испытаний средств измерений удостоверяются знаком испытаний 

и/или «свидетельством об испытаниях». Если средство измерений не соответствует установленным 

метрологическим требованиям, выдается «Примечание о непригодности средства измерений». 

Интервалы поверки счетчиков устанавливаются уполномоченным регулирующим органом 

(Комитетом по техническому регулированию и метрологии). 
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Дорожные знаки, являющиеся неотъемлемой частью проектирования и строительства дорог, и 

играющие огромную роль в безопасности дорожного движения, требуют периодического улучшения 

технологического процесса их производства. Будучи основными техническими средствами 

организации дорожного движения, дорожные знаки предназначены для информирования участников 

дорожного движения о направлениях, условиях и режимах движения на автомобильных дорогах 

общего пользования, улицах и населенных пунктов [1]. 

Методами обеспечения качества дорожных знаков можно обозначить акуальные новшества, 

отметив управление качеством дорожного строительства, обусловленное системой изготовления 

дорожных знаков на основе цифровых технологий [2]. 

Цифровизированная система менеджмента качества предприятия, построенная и 

сертифицированная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 39001:2012, дает 

возможность предприятию изготавливать технические средства, обозначив производство 

качественных дорожных знаков как основной фактор безопасного дорожного движения и раскрыв 

актуальность темы доклада. Дорожное движение является безопасным не всегда, но имеются 

основные факторы для обеспечения полной безопасности – дорожная конструкция; все качества 

водителя; все параметры дорожных знаков. Для внедрения на базе предприятия методов 

совершенствования качества изготовления дорожных знаков требуется алгоритм выполнения 

действий на рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм структуры совершенствования качества изготовления дорожных знаков 

 

Совершенствование качества изготовления дорожных знаков на основе цифровых инструментов 

рассматривает продление срока службы дорожной конструкции, который зависит от качества ее 

содержания и незначительного ремонта. Техническое обслуживание обеспечивает безопасность 

проезжей части, хорошие условия вождения и продлевает срок службы дорожного покрытия, 

защищая тем самым дорожные вложения. На основе проведенного анализа осуществлена оценка 

соответствия организационной документации и безопасности дорожного движения по требованиям 

ISO 39001:2012, разработан алгоритм использования цифровых технологий в процессе изготовления 

дорожных знаков [3]. 

 
Литература 
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- Предоставление основных элементов программы мониторинга и оценки плана по
повышению безопасности дорожного движения;
- Рассмотрение соответствующих международных событий и условий
безопасности дорожного движения;
- Разработка информационно-просветительских мер по обеспечению безопасности
дорожного движения;
- Обеспечение активного участия граждан в организации безопасного дорожного
движения, что является предпосылкой успеха плана.
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Қазіргі уақытта кəсіпорындардың тиімділігін арттыру стратегиясы мен əдістерінде үнемі 

өзгерістер орын алуда жəне осы тақырып төңірегіндегі мəселе əрдайым өзекті болып қала 

бермек.Ұқыпты өндірістің басты артықшылықтарының бірі – оның ашықтығы. Үрдістің барлық 

қатысушылары бүкіл процесті көре алады, сондықтан оларға кəсіпорынның тиімділігін арттыру 

жолдарын табу оңайырақ болып келеді. 

Кеңселер бизнестің тиімді жəне сəтті жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Көптеген компаниялар 

«Ұқыпты өндіріс» əдісін тек өндіріске енгізе отырып, өз кеңселерінде болып жатқан оқиғалардың 

маңыздылығын түсінбегендіктен қажетті нəтижеге қол жеткізе алмайды. Бұған кеңседе қол жеткізу 

үшін «Кеңсе үшін 5S» əдісін енгізіп, пайдалану қажет. Америка Құрама Штаттарында, Канадада, 

Еуропада, Австралияда, Оңтүстік Америкада жəне Азияда 100-ден астам кеңселерде енгізілген бұл 

əдіс шығындарды жоюға, тиімділікті арттыруға жəне көп уақыт пен ақшаны үнемдеуге көмектеседі 

[1]. 

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты, қазақстандық кəсіпорындарда, нақтырақ айтқанда «МедЭксперт 

Казахстан» ЖШС-не «Кеңсе үшін 5S» əдісін енгізу кезінде жапондық тəжірибені пайдалану. 

5S – ұқыпты өндірістің бөлшегі, жұмыс орнын (жұмыс кеңістігін) ұйымдастыру мен 

оңтайландыру [2]. 5S жүйесі жұмыс орнын ұйымдастырудың бес өзара байланысты қағидаларын 

қамтиды. Осы қағидалардың əрқайсысының жапондық атауы «s» əрпінен басталады:«1S» – Seiri – 

сұрыптау, «2S» – Seiton – тəртіпті сақтау, «3S» – Seiso – тазалықта ұстау, «4S» – Seiketsu – 

стандарттау, «5S» – Shitsuke – жетілдіру. 

Нəтижесінде, 5S əдісін енгізу жəне белсенді түрде қолдану компанияға 1- кестеде келтірілген 

мүмкіндіктерді береді: 

 
№ «МЕДЭКСПЕРТ» ЖШС сапа менеджмент жүйесіне «5S» əдісін тəжірибе түрінде енгізу кезінде қол 

жеткізілетін нəтижелер 

1 Жұмыс уақыты мен кеңістікті ұтымды пайдалану 

2 Жұмыс орнындағы қажетсіз қорларға байланысты шығындарды жою 

3 Əрбір қызметкердің жұмыс орынын стандарттау жəне біріздендіру 

4 Еңбек жағдайларын жақсарту 

5 Ақауларды азайтып, өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің сапасын едəуір арттыру. 

 

Кесте 1. – 5S əдісін енгізу кезінде қол жеткізетін нəтижелер 

 

Бұл əдіс қаржылық инвестициялар мен арнайы дағдыларды қажет етпейді, бірақ 

қарапайымдылығына қарамастан, еңбек өнімділігін арттырудың тиімді құралы болып табылады. 
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комплексных стратегических исследований,2008.-214 с. – ISBN 978-5-903148-26-4 

2. "Еңбек өнімділігін арттыруға жəне аумақтық кластерлерді дамытуға бағытталған индустриялық-инновациялық 

қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 1194 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 24 наурыздағы № 164 бұйрығы.   
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Энергияны үнемдеу мəселесін таза техникалық құралдармен шешу мүмкін емес. Оны жүзеге 

асыру үшін тұтынушыларға энергияны алу мен жеткізуді, сонымен қатар əртүрлі тұтынушылардың 

энергияны басқару жүйесі қажет. Бұл басқарушылық міндеттер энергетикалық менеджментті шешуге 

арналған. [1] 

Жылу электр орталығы үшін энергияның тиімділігі – электр жəне жылу энергиясын өндіру 

технологиясымен үздіксіз байланысты. Тиімділікті арттыруға ЖЭО-ның жылу схемасын 

оңтайландыру, электр энергиясы мен жылу шығындарын өз мұқтаждарына азайту, қолданыстағы 

моральдық жəне физикалық тұрғыдан ескірген жабдықтарды ауыстыру немесе жекелеген тораптарын 

жаңғырту есебінен қол жеткізуге болады. [2] 

Бақылау жəне басқару жүйесін тексеру процесінде бақылау жəне басқару жүйелерінің 

техникалық құралдарының жай-күйі, оларды ауыстыру немесе жаңғырту қажеттілігі, қосымша 

өлшеулерді немесе басқарудың кіші жүйелерін ұйымдастыру қажеттілігі айқындалды. Тексеру жəне 

жұмыс істеуін талдау жүргізу ыңғайлылығы үшін барлық бақылау жəне басқару жүйесі жеке 

функционалдық кіші жүйелерге бөлінді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1. 2019 жылы ЖЭО-да энергия ресурстарын базалық тұтыну құрылымы 

 

Қолданыстағы жылу схемасы мен ЖЭО жабдықтарының жиынтығы диспетчерлік кестеге сəйкес 

электр энергиясын өндіруді жəне тұтынушыларға ыстық суда жылу энергиясын жіберуді орташа 

тəуліктік реттеудің бекітілген температуралық кестесіне сəйкес жылу беруді қамтамасыз етуге 

мүмкіндік береді. Энергия үнемдеу бойынша табиғи көріністегі отын-энергетикалық ресурсы 

шығыстарын қысқарту бөлігінде барынша тиімділікке қол жеткізу үшін газ, көмір жəне мазут 

пайдаланылатын қазандық-пеш отынының шығыс бөлігін азайтуға, сондай-ақ өз мұқтаждарына 

электр энергиясының шығынын қысқарту мақсатында кəсіпорынның электр энергетикалық 

жабдығының жұмысын оңтайландыруға бағытталатын іс-шараларды қолдану. 
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Реинжиниринг бизнес-процессов – это один из действенных методов по улучшению компании. 

Несомненно, в любой компании протекают те или иные процессы, например: закупки, управление 

персоналом, управление финансами, производство и т.д. Но не каждая компания это понимает [1]. 

На текущий момент большинство компаний стран СНГ работают по принципу вертикали, то есть 

деятельность компании основывается на иерархическом подчинении, где контроль и ответственность 

за определенную деятельность сложно возложить либо она определено, но не в полном объеме. Все 

это приводит к тому, что в компании возникает бюрократия, длительные сроки согласования и 

потребность в большом количестве человеческих ресурсов, что само собой приводит к низкой 

эффективности компании и даже к ее закрытию. Реинжиниринг бизнес-процессов решает данные 

проблемы. 

В целом реинжиниринг можно разбить на следующие этапы: Разработка текущей модели бизнес 

процессов (AS IS); Анализ и оценка текущей модели; Разработка целевой модели бизнес процессов 

(TO BE); Определение критериев качества; Формирование плана по изменению бизнеса, в котором 

должны быть отражены конкретные задачи по переходу на целевую модель; Обучение (тренинг) 

персонала новым функциям; Мониторинг [2]. 

Для эффективного управления процессами возможна разработка моделей с помощью 

инструментальных средств, например: ARIS, Rational Rose, BPWin, Oracle Designer и др [3]. 

Рассмотрим функции некоторых из них в сравнении: 

 
№ Функциональные возможности ARIS BPWin Rational Rose 

1 Поддерживаемый стандарт 
eEPS, ERD, UML, 

DFD 

IDEF0, IDEF3, 

DFD 
UML 

2 
Наличие выразительных средств графического 

отображения моделей 
Высокое Низкое Низкое 

3 Моделирование диаграмм различных типов + +/ – +/ – 

4 Функционально-стоимостной анализ + + +/ – 

5 Имитационное моделирование + +/ – +/ – 

6 Возможность декомпозиции объекта + + + 

7 Оформление проектной документации + +/ – + 

8 Хранение моделей деятельности + +/ – +/ – 

9 Контроль и обеспечения целостности данных + +/ – + 

10 Групповая работа + + + 

11 Сложность освоения продукта Сложно Просто Сложно 

 

Выбор инструментальной среды осуществляется каждой компанией самостоятельно, исходя из 

необходимости и средств. Хотелось бы отметить, что такое направление как реинжиниринг бизнес-

процессов на казахстанском рынке набирает обороты и рассматривается также с научно-

практической стороны. Это в первую очередь связано с внедрением международных стандартов на 

системы менеджмента (ISO 9001, 14001, 45001, 50001 и т.д.). Применение международного опыта 

положительно оказывает влияние не только на экономические показатели страны, но и на общую 

эффективность и улучшение деятельности в целом во всех отраслях. 
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Казахстан располагает уникальным набором сырьевых ресурсов, являющихся частью его 

национального богатства, которое при рациональном использовании позволит республике 

поддерживать стабильность и рентабельность отечественных производителей, путём улучшения и 

расширения ассортимента продуктов. Важно отметить, что в наши дни более, чем актуальна 

разработка зеленых технологий, потому как это способствует решению постоянно возникающих 

проблем экологического загрязнения и экономической нестабильности производства [1]. 

За последнее время в пищевой промышленности более глубокому изучению в роли добавки в 

виде сухих порошков или экстрактов подверглись бродившие и не бродившие виноградные выжимки 

(ВВ). 

Виноградные выжимки – это побочный продукт переработки винограда и виноделия. По своему 

химическому составу вторичные продукты переработки винограда являются ценным сырьем для 

получения разнообразных новых продуктов. С учётом, что в южном регионе на данный момент 

функционирует около трёх заводов первичного и вторичного виноделия, известны следующие 

области применения виноградных выжимок: 1) использование виноградных выжимок в качестве 

корма с высоким содержанием белка для крупнорогатого скота; 2) приготовление виноградного 

уксуса; 3) получение чачи или виноградного бренди; 4) приготовление питательных сред для 

выращивания дрожжей. 

Учитывая богатый химический состав виноградных выжимок красных сортов винограда более 

чем целесообразно их использование как функционального ингредиента в питании человека, в 

особенности как источника антиоксидантов, целлюлозы, а также большого количества микро – и 

макронутриентов [2, 3]. А именно использования экстракта виноградных выжимок в мясных 

полуфабрикатов – говяжьей и конской колбасы. С целью уменьшения микробиологической порчи, 

увеличения срока хранения и сокращение использования искусственных консервантов и красителей 

при производстве одного из самых любимых продуктов в нашей стране. Немало важно отметить 

экономическую целесообразность их использования, потому как требования современного рынка 

Республики Казахстан диктуют необходимость создания и внедрения в производство малоотходных, 

безотходных и ресурсосберегающих технологий, позволяющих выпускать качественную и 

конкурентоспособную продукцию. 
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Система таможенных лабораторий общепризнанна в мире, необходимость ее очевидна, так как 

она имеет качественные преимущества перед другими формами организации экспертизы товаров, 

поскольку направлена на защиту государственных интересов и экономической безопасности страны. 

На сегодняшний день таможенные лаборатории Казахстана представляют собой одно из важных 

и перспективных научно-практических звеньев в системе органов государственных доходов 

республики. От оперативного и качественного производства таможенной экспертизы зависит время 

проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС. В связи с чем к таможенной лаборатории выдвинуты следующие требования: развитие 

инновационной научно-исследовательской базы, модернизация и расширение материально-

технической базы таможенной лаборатории, внедрение современных технологий и методов 

исследований в деятельности экспертных служб, ориентированных на уровень мировых стандартов 

[1]. 

Формирование новых подходов к деятельности экспертных служб органов государственных 

доходов Республики Казахстан, направленных на модернизацию таможенной лаборатории, 

внедрение новых технологий в процессе исследований товаров позволит оперативно решать 

поставленные перед таможенным экспертом задачи. 

Достоверность результатов и выводов работы обусловлена контролем уровня погрешностей 

измерений и вычислений на всех стадиях экспериментов, корректностью применения 

математического аппарата и вычислительных методов, опорой на метрологически корректное 

получение и использование экспериментальных данных. 

Поверка включает в себя ряд сложных процедур. Перечень операций, проводимых при поверке, 

требования к квалификации поверителей, условия и средства поверки, содержание и метод поверки, 

схемы подключения, чертежи, формулы, графики, таблицы с пояснением обозначений, указания о 

предельной допускаемой погрешности отсчета, рекомендации по числу значащих цифр, 

фиксируемых в протоколе, и много другое прописывается в нормативных документах, таких как 

ГОСТ, СТРК и методика поверки. 

Согласно закону Республики Казахстан средства измерений, применяемые в сфере 

осуществления государственного метрологического контроля, подвергаются поверке при выпуске из 

производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или 

метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения 

единства измерений. Одним из главных продуктов, проходящим через лабораторию является нефть и 

нефтепродукты. Содержание примесей в нефтепродуктах разное, поэтому необходимо повысить 

точностные характеристики, учитывая, что в казахстанской нефти содержится повышенное 

содержание парафина, есть необходимость разработать методику для улучшения качества поверки 

необходимого оборудования для уменьшения искажений точности измерений. 
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The most important topic for both fundamental research and practical applications of dusty plasmas is 

the control of the dynamics of dust particles, for example, via an external electric field [1], and an external 

magnetic field [2-5]. More specifically, the magnetic field is used to control the spatial position, the degree 

of ordering, and the behavior of dust structures. 

In this work, experimental studies of the properties of the dust structure in a stratified DC glow 

discharge are presented. Experiments with MF particles were carried out in Ar gas at low pressures (0.2 torr) 

and in a weak current (2 mA) at different magnetic field induction. It was found that the dust particles have a 

rotational motion in the area where the magnetic field is distributed non-uniformly (Fig 1). The properties of 

rotational motion (linear velocity, etc.) were analyzed by PIV method based on MatLab [6]. The main 

mechanism is the collision interaction with the ion flux induced by the radial component of the magnetic 

field and the axial component of the electric field. 

 

 
 

Fig 1. Rotational motion of dust particles 
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Исследования в сфере агропромышленности являются приоритетными, учитывая место 

Казахстана в мировом экспорте пшеницы. По результатам исследований ряда ученых можно сказать, 

что плазма ДКПБР влияет на всхожесть семян агрокультур следующими способами: обеззараживание 

семян [1], изменение структуры поверхности семян [2], изменение химического состава 

обработанных образцов [3,4]. Актуальностью данной работы является изучение активности фермента 

роста альфа-амилаза. 

Эксперименты были проведены на установке ДКПБР Roplass RPS400. В работе использовали 

зерна яровой мягкой пшеницы сорта Саратовская 29. Настоящее исследование показало, что плазма 

оказывает положительное влияние на прорастание зерен пшеницы. Всхожесть зерна и 

биометрические показатели были значительно выше при обработке плазмой. При этом 

эффективность зависела от продолжительности действия плазмы. Обработка зерна в течение 15 

секунд вызвала наибольший стимулирующий эффект на всхожесть и биометрические показатели 

проростка пшеницы. Результаты измерения контактного угла смачиваемости образцов были 

следующими: контактный угол смачиваемости контрольного образца 70°, при 5 с облучения угол 

смачиваемости снизился до 68°, при 10 с облучения до 43°, при 15 с облучения до 54°, при 30 с 

облучения до 48°, при 1 мин облучения до 30°, при 3 мин облучения до 0°. 

Метод проверки активности фермента альфа-амилазы методом DNS показал, что наибольшая 

активность альфа-амилазы в первый день достигается при обработке плазмой 5 с, а во второй и 

третий дни при обработке плазмой 15 секунд. Результаты измерений приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  
 

Метод проверки активности альфа-амилазы методом DNS 

 

Мклмоль глюкозы в минуту на мг общего белка 

 Control 5 сек 10 сек 15 сек 

1 день 4,74 5,08 4,84 4,8 

2 день 5,53 5,46 5,77 5,79 

3 день 5,62 5,57 5,57 6 

 

Как было сказано выше, активность альфа-амилазы является ключевым фактором роста 

эмбриона и дальнейшей всхожести растения, следовательно, наибольшая активность альфы-амилазы 

способствует наилучшей всхожести семян, и обработка плазмой атмосферного давления семян дает 

лучший результат сравнительно с контрольным образцом. 

Данная работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РК в рамках 

проекта ИРН АР09258963. 
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The classical two-dimensional (2D) electric dipole systems are formed in complex (dusty) plasmas [1, 

2]. The electrostatic interactions in such systems can be well described by introducing the screening length 

into the interaction potential of dipoles. However, it remains unclear whether this introduction of screening 

has dramatic effects on the structural properties of dipoles and if it does, how exactly the effect of screening 

manifests itself? 

To shed light into this problem we have conducted thorough investigation by means of molecular 

dynamics simulations [3, 4]. As our model system we considered 2D point particles interacting via screened 

dipole potential. The structural properties have been studied by calculating the potential energy, radial 

distribution function, orientational-order parameters [5] and construction of the polygon method of Glaser 

and Clark [6]. The effect of the screening on the structure was analyzed by noting the changes in the 

calculated quantities. The simulations were carried out over different scenarios of screening and states of the 

system to fully understand the impact of screening. 

The results are summarized in Tables 1 and 2. From these results we can see that the presence of the 

screening leads to decrease of the potential energy and orientational-order parameters in both liquid and solid 

states. This suggests that the system structure undergoes the loss of order as the strength of the screening 

increases. The same conclusion can be drawn from an analysis of polygon order parameters. 

 
Table 1.  

 

The reduced potential energy per particle, overall and local orientational, and polygon order parameters at 𝚪𝑫 = 𝟔𝟎 for three 

values of screening parameter 𝜿. 

 
𝜅 𝑈 |⟨𝜓⟩| ⟨|𝜓|⟩ 𝑃3 𝑃4 𝑃5 𝑃6 

0 0.593 0.06 0.593 0.517 0.180 0.029 0.0015 

1 0.231 0.03 0.553 0.452 0.188 0.041 0.0037 

2 0.065 0.015 0.503 0.338 0.181 0.064 0.015 

 
Table 2 

 

The reduced potential energy per particle, overall and local orientational, and polygon order parameters at 𝚪𝑫 = 𝟓𝟎𝟎 for 

three values of screening parameter 𝜿. 

 

𝜅 𝑈 |⟨𝜓⟩| ⟨|𝜓|⟩ 𝑃3 𝑃4 𝑃5 𝑃6 

0 0.572 0.959 0.968 0.970 0.0006 0.0006 0 

1 0.211 0.951 0.962 0.970 0.0008 0.0004 0 

2 0.049 0.905 0.503 0.957 0.007 0.0001 0 

 

This work was supported by Kazakhstan Ministry of Education and Science under grant АР08052503. 
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Диэлектрический барьерный разряд (ДБР) или просто барьерный разряд уже широко 

используется в различных научных исследованиях и во многих практических задачах. Электрический 

разряд, в том числе поверхностный барьерный разряд, также активно применяется в методах и 

технологиях синтеза наноматериалов и в других отраслях как плазменная медицина, плазменная 

агропромышленность. Типичная конфигурация ДБР состоит из двух электродов в котором, один из 

них или оба электрода покрыты слоем диэлектрического материала. Для генерации ДБР в основном 

используется высоковольтный и высокочастотный источник питания переменного напряжения. 

Рабочая частота ДБР от 50 Гц до 10 МГц. При более высоких частотах ограничение тока с помощью 

диэлектрика становится менее эффективным. Когда напряжённость поля в межэлектродной области 

достигает пробойного напряжения, при атмосферном давлении в газах наблюдается ряд маленьких 

нитеобразных разрядов, которые называются микроразрядами [1-2]. 

В данной работе рассматривается динамика микроразрядов диэлектрического барьерного разряда 

в плоско-параллельной конфигурации электродов в потоке воздуха, а также влияние потока воздуха 

на поведение микроразрядов. 

Измерения скорости потока воздуха в разрядном промежутке 

были осуществлены с помощью трубки Пито и микроманометра. 

Характер движения потока воздуха в межэлектродном пространстве 

было смоделировано с помощью программы Comsol Multiphysics. 

Для изучения распределения и локализации микроразрядов, в 

каждом полупериоде приложенного напряжения, были взяты данные 

из осциллограмм тока и напряжения, а также соответствующие 

изображения (Рис. 1), полученные с помощью высокоскоростной 

камеры. Кадры были синхронизованы с осциллограммами 

напряжения и тока для каждого полупериода высоковольтного 

синусоидального сигнала. На основе анализа результатов 

экспериментов было установлено, что режим потока газа имеет 

решающее значение для локализации и динамики микроразрядов. 

Данная работа была поддержана грантом МОН РК AP09258963. 
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Рис. 1. – Вид сверху 

микроразрядов 

(без потока воздуха): 3 мм и 

Частота съемки 24 кадр/сек, время 

экспозиции 40 мс 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) благодаря своим уникальным физическим свойствам 

представляют большой интерес для исследователей. УНТ можно представить как полый цилиндр 

стенками которого является графеновый лист. Одной из главных задач в синтезе УНТ является 

увеличение выхода конечного продукта. 

Для синтеза УНТ нами был использован “плавающий катализатор”, 0,1М раствор ацетата 

кобальта и ацетата железа [1]. Катализатор наносился на поверхность подложки окунанием ее в 

раствор. Подложку с катализатором отжигали при температуре 200 °C в потоке аргона и водорода, 

после чего температуру повышали до 800 °C в течении часа. По достижению рабочей температуры в 

камеру с помощью двух барботеров напускали пары бензола и воды. Такая методика получила 

названием “супер-рост” [2], т.к. добавление небольшого количества окислителя способствует 

удалению аморфного углерода и в следствии чего увеличивается время каталитической активности. 

 

а  б 
 

 
Рисунок 1. СЭМ изображение (а) и рамановский спектр (б) полученных образцов 

 

Из СЭМ изображения (рис. 1а) видно, что УНТ имеют большой диаметр и по своим размерам 

граничат с углеродными нановолокнами. На рисунке 1б представлен Раман спектр полученного 

образца, который соответствует типичному спектру МУНТ. Высота пика 2Д свидетельствует о 

низкой кристалличности структуры. Это может быть вызвано тем, что в камеру подавалось слишком 

большое количество паров воды и активный кислород образующийся в процессе 

высокотемпературного разложения разрушает не только аморфный углерод, но и структуру УНТ. 

Однако эти недостатки компенсируются большим выходом конечного продукта. За один синтез 

удалось получить до 0,25 грамм УНТ, что в 5 раз больше чем без добавления воды. В данной работе 

были продемонстрированы результаты синтеза на плавающем катализаторе Co-Fe с добавлением 

паров воды, а также влияние условий роста на количественный выход УНТ. 
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Кварк-глюонная плазма (КГП) — это новое состояние ядерной материи, существующее при 

чрезвычайно высоких температурах и плотностях, когда составные состояния, называемые адронами 

(протоны, нейтроны, пионы и т. Д.), теряют свою идентичность и растворяются веществе из своих 

составляющих – кварков и глюонов. Существование этой новой фазы материи было предложено в 

середине семидесятых годов [1,2], всего через десять лет после рождения кварковой модели адронов 

[3]. Квантовая хромодинамика предсказывает ослабление сильного взаимодействия на малых 

расстояниях, так называемую асимптотическую свободу [4]. 

Для исследования коллективных эффектов, проходящих в среде кварк-глюонной плазмы, 

воспользуемся диэлектрической функцией. Мы сравним коллективные эффекты, создаваемые в 

вязкой и столкновительной кварк-глюонной плазмы, и соответственно, чтобы различать два подхода 

к описанию плазмы, мы используем две диэлектрические функции. Продольная диэлектрическая 

функция для вязкой плазмы выведена в следующей статье [5]. 

Мы хотели бы посмотреть, как влияет вязкость, точнее отношение вязкости на энтропию, на 

дисперсионное соотношения для внутренних волн. Для выявления различных свойств волн в среде, 

мы хотели бы найти зависимость частоты колебаний от волнового вектора при приравнивании 

продольной диэлектрической функции нулю, физически это будет означать нахождения 

колебательных мод в среде, описываемых данной диэлектрической функцией. Для наглядности 

свойств, а также в целях сравнительного анализа, мы хотим представить и продольную 

диэлектрическую функцию столкновительной плазмы [6]. В целях сравнительного представления 

результатов расчета. Следует добавить, что для облегчения расчетов колебательные моды были 

вычислены в длинноволновом пределе. 

 
Данная работа была поддержана грантом МОН РК АР08052503. 
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Recently, the studies of diffusion and drift of electrons in gases have been widely held [1, 2]. A great 

interest in simulations of kinetic properties of electrons in low-temperature plasma came along due to diverse 

industrial and technological applications. 

This work is based on theoretical approach of obtaining results. Numerical data that we are trying to get, 

will give accurate and complete information about the characteristics of low-temperature magnetized plasma. 

Kinetic properties such as drift velocity, diffusion, ionization, excitation and etc. were studied in helium 

gas at increasing quantities of magnetic field. 

To calculate the drift characteristics of electrons in helium, Monte Carlo method was used [3,4]. After 

each collision we integrate equations of electron motion in accordance with the known cross sections for 

elastic and non-elastic processes, determining the probability of events. 

The results of calculations of the energy balance shows the energy losses by the electron in the elastic 

and inelastic collisions with atoms. The data illustrates that with an increase of the magnetic field, inelastic 

processes are suppressed, as a result of this, the average electron energy decreases. Thus, elastic collisions 

prevail. 

 
Table – 1.  

 

The characteristics of the electron drift in helium at T = 300K for the electric field E/N = 10Td depending on the induction of 

the transverse magnetic field. 

 
By 

 

Gauss 

Vx Vz Dx*N 

 

Dy*N 

 

Dz*N 

 

< ε > 

eV 

ε Td
 

eV H  
Elasti

c 

part
 

Excit. 

part 

Ioniz. 

part 

1 1 0.04 9.49 8.42 8.54 6.097 

4.048 

2.35E-02 

0.642

1 0.3531 0.0048 

10 0.97 0.2 9.06 8.58 7.9 6.025 

4.041 

2.36E-01 

0.656

1 0.3423 0.0017 

100 0.35 0.93 0.557 3.8 0.395 1.864 
6.501 

3.48E+00 1 0 0 

300 0.05 0.99 4.56E-3 1.56 3.74E-3 

3.155E-

1 

4.57E+01 

2.67E+01 1 0 0 

1000 0.07 0.96 5.01E-5 1.04 4.69E-5 

1.022E-

1 

7.03E+02 

1.64E+02 1 0 0 

10000 2E-3 0.58 1.06E-6 0.903 1.11E-6 

8.431E-

2 

9.35E+03 

1.83E+03 1 0 0 

30000 5E-4 0.15 6.01E-7 0.949 6.67E-7 

8.250E-

2 

4.48E+04 

5.48E+03 1 0 0 
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Экранировка электрического поля в плазменноподобных средах известна давно и играет 

значительную роль в различных областях современной физики, к которым относятся пылевая и 

кварк-глюонная плазма, коллоидные суспензии, а также различные состояния разогретого плотного 

вещества [1-4]. Действительно, чисто электростатическое взаимодействие является 

дальнодействующим, что приводит к необходимости учета коллективного характера в поведении 

плазменноподобных сред и появлению явления экранировки. В классическом варианте в процессе 

экранировки принимают участие только заряженные частицы, а присутствие нейтральных атомов и 

молекул полностью игнорируется. 

Данное исследование влияния нейтральной компоненты плазменноподобной среды на процесс 

экранировки поля заряженных частиц основано на процедуре перенормировки взаимодействия 

частиц, учитывающей коллективные явления и приводящей к обобщенному уравнению Больцмана-

Пуассона, связывающем истинные микроскопические потенциалы взаимодействия с эффективными 

макроскопическими потенциалами [5]. 

В данной работе впервые поднимается вопрос о влиянии нейтральной компоненты среды на 

процесс экранировки во взаимодействии частиц плазменноподобных сред. Дело в том, что в реальной 

среде распределения заряженной и нейтральной компонент не являются независимыми, как это 

предполагается при решении обычного уравнения Пуассона с коллективным полем. Более того, 

ввиду взаимодействия нейтралы и заряженные частицы могут сильно коррелировать, что оказывает 

существенное влияние на экранировку взаимодействия заряженных частиц между собой. В работе 

впервые продемонстрировано, что нейтральная компонента оказывает существенное влияние на 

радиус экранирования, что может играть весомую роль для различных состояний плотного 

разогретого вещества, а также пылевой плазмы. 
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Издавна защитная голограмма используется как средство борьбы с подделками. Голограмма – 

это регистрация полного волнового поля объекта на фоточувствительном материале в виде микро- 

или нанорельефного изображения. Среди средств защиты голография является эффективным и 

надежным способом, она может содержать объемную и энергетическую информацию. Размеры 

единичных элементов голографического микро- и нанорельефа сравнимы с длиной волны излучения 

лазера. Даже самая совершенная множительная и полиграфическая техника не способна 

воспроизвести такое разрешение. Вот почему голограммы являются наиболее эффективным 

визуальным средством защиты от подделки. Таким образом, на сегодняшний день целесообразно 

делать наноразмерные голограммы, повторение и подделка которых еще сложнее на сегодняшний 

день по сравнению с микрорельефами. 

С фактами подделки сталкиваются многие: производители оборудования, государственные 

органы выдачи паспортов и других документов, национальные банки, выпускающие денежные 

купюры, монеты, и др. 

На рисунке 1 продемонстрировано применение планарных технологий радужных голограмм на 

поверхности металлов (монет) в виде нанорельефа. 

 
Рисунок 1. Фотографии монет, напечатанных с радужной голограммой со стерео иллюзией флага,  

появляющегося ниже поверхности монеты. 

 

Предлагаемая голограмма имеет ряд преимуществ: высокие показатели по уровню защиты от 

подделок, что весьма актуально для рынка. Также продукция в авторизованной голографической 

упаковке приобретает в глазах потребителя больший спрос, чем аналогичная, но не защищенная от 

подделки продукция. 
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В настоящее время углеродные наночастицы (УНЧ) представляют собой новый класс 

наноуглеродов и наименее изучены по сравнению с другими углеродными наноструктурами, такими 

как фуллерен, графен и углеродные нанотрубки, он вызвал большой интерес благодаря трем наиболее 

важным параметрам, а именно биосовместимости, растворимости в воде и технологичности, а также 

более низкой стоимости производства. (УНЧ) имеют применение во многих передовых областях, 

например, суперконденсаторы [1], высокоэффективные электродные материалы в батареях [2] и при 

производстве супергидрофобных поверхностей [3]. 

Синтез углеродных наночастиц проводили в импульсно-модулированном ВЧ плазме в смеси 

газов метан (4%) и аргона (96%) при 0,9 Торр. Плазма генерировался с помощью ВЧ напряжения при 

установленном мощности на 10 Вт, модулированной на частотах в пределах f = 1–10 кГц с 

коэффициентом заполнения 50–50%. При импульсных разрядах плазма периодически «включается» 

на короткое время (ton), а затем «выключается» на более длительное время (toff). Во время toff могут 

происходить обычные процессы полимеризации из частиц, полученных во время ton. В этом случае 

могут быть синтезированы шероховатые пленки, образованные из УНЧ и определенных агломератов. 

Целью данной работы является изучение влияния частоты модулированного сигнала на 

шероховатость и морфологию пленок из УНЧ. 

 

 
 

Рисунок 1. SEM-изображения наночастиц углерода, полученные при фиксированном значении f = 100 Гц. 
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Получено распределение температуры и рассчитана орбитальная эволюция силикатных и 

графитовых пылевых частиц в области сублимации около белого карлика G29-38 с эффективной 

температурой около 11600K [1]. На основе комплексных индексов рефракции (n + ik) по теории Ми 

рассчитаны параметры, характеризующие взаимодействие сферических пылевых частиц силикатного 

и графитового состава с излучением [2]. Темп сублимации (испарения) задается температурой 

нагрева пылевых частиц, которая зависит от расстояния до звезды и свойств материала. По 

распределению нагрева температуры пылевых частиц разного размера можно увидеть, что 

температуры графитовых частиц (рис.1 а)) на близких расстояниях от звезды (< 10Rstar) не так сильно 

понижается по сравнению базальтовыми частицами (рис.1 б)) и на поверхности звезды они имеют 

температуры немного выше 4000К, в то время, как все базальтовые частицы холоднее 3500К. На 

больших расстояниях от звезды графитовые частицы микронных размеров от 1мкм и выше 

показывают температуры абсолютно черного тела. Из рисунка 2 можно заметить, что частицы 

радиусами от 0.4 до 100 мкм испаряются в зоне 12-13 радиусов звезды, что близко к величине 

внутренней границы зоны сублимации 0.18R = 13.8Rstar, приведённой в работе [1]. 

 

а)

 

б)

 

 

Рис.1. – Распределение температуры пылевых частиц радиусами 0.01, 0.1, 

1, 10 mkm в зоне сублимации около белого карлика G29-38 в зависимости от 

расстояния до звезды, где bb – черное тело. 

Рис. 2. – Орбитальная эволюция 

графитовых пылевых частиц 

радиусами 3, 10, 40 mkm со стартового 

расстояния до звезды 30Rstar 

 

Данная работа была поддержана грантом МОН РК AP08855651. 
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Комплексті плазма- қатты байланысқан жүйе жəне өзара əрекеттесетін тозаң жинағыштар 

жүйесіндегі құбылыстарды зерттеу үшін жақсы эксперименттік модель. Өзара əрекеттесетін 

бөлшектер жүйесінің термодинамикалық қасиеттері ғылым мен техниканың əртүрлі салаларында 

үлкен қызығушылық тудырады. Осыған байланысты комплекс плазмасының термодинамикасы 

саласындағы эксперименттік жəне теориялық зерттеулер өзекті болатын жоба. Комплексті плазманың 

термодинамикалық қасиеттерін зерттеу жүйеде болатын іргелі процестерді түсіну үшін қажет. Бұл 

жұмыста комплексті плазманың термодинамикалық қасиетін, қысымды есептеу үшін қос 

корреляциялық функцияның экспоненциалды жуықтаудағы жұптық өзара əсерлесу потенциалымен 

байланыстыратын əдіс қолданылды. Теңдеулерді шешуде осы жұмыста қолданылатын сандық əдістер 

мен компьютерлік əдістер қолданылады. Бүгінгі таңда əртүрлі сандық əдістерді қолдана отырып, 

Юкава жүйесінің термодинамикалық қасиеттері қарқынды зерттелуде. Бұл жұмыста зарядталған 

бөлшектердің термодинамикалық функцияға, мысалы, тозаң бөлшектерінің қос корреляциялық 

функцияларын қолдана отырып, əсерлесу потенцаилына байланысты қысым есептеледі. 

 (r)- α жəне β əсерлесуі үшін эффективті потенциал. Тозаңның өзара əрекеттесу потенциалы 

ретінде бөлшектердің өзара əрекеттесуінің тиімді потенциалы қолданылды.  

 

 Ф(𝑟) =
1

𝑟
[𝐴ℎ(𝐾1𝑟) + 𝐵ℎ(𝐾2𝑟)] +

𝑒𝑍𝑚𝑖𝑗

𝑟2                                                  (2) 

 

Бұл өзара əсерлесу потенциалы кездейсоқ фазалардың жақындауындағы сызықтық диэлектрлік 

реакция теориясы негізінде алынды. Ол үлкен қашықтықтағы экрандау əсерін ескере отырып, диполь 

моменті бар зарядталған бөлшектердің өзара əрекеттесуін сипаттайды. 

 

 
(2) потенциал негізінде алынған байланыс параметрінің əртүрлі мəндеріндегі қос корреляциялық 

функциясы. 
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Плазманың құрамын, термодинамикасын, транспорттық жəне жылуөткізгіштік коэффициент-

терін, электродинамикалық жəне т.б. көптеген қасиеттерін зерттеу үшін, ең алдымен, соқытығысу 

процесстерін зерттеу керек. Соқтығысу процессінің екі түрі бар. Олар: серпімді жəне серпімсіз. 

Дəстүрлі түрде, соқытығысу процесстерін зерттеу, белгілі бір модель шеңберінде серпімді 

шашыраудың қималарын анықтаудан басталады. Шашырау қималары, плазманың маңызды 

сипаттамаларына, температурасы мен бөлшектердің тығыздығына жəне жылдамдығына тікелей 

байланысты. Сол себепті дифференциалды немесе транспорттық шашырау қималарын, соқтығысу 

жиілігін зерттеу кезінде бөлшектердің өзара əсерлесуі мен жылдамдық бойынша таралуын 

плазманың сипаттамаларына сəйкес етіп таңдап алу өте маңызды. 

Бұл жұмыста, плазмадағы бөлшектердің дифференциалды жəне транспорттық шашырау 

қималары эффективті потенциал [1] қолдану арқылы, Лоренцтік таралу бойынша анықталған 

болатын. Лоренцтік таралуды ең алғаш 1968 жылдың басында Василюанс магнитосферадағы аз 

энергиялы электрондардың бақылауына сүйене отырып, плазма қабатындағы бақыланған əр түрлі 

энергиялы электрондарың энергетикалық спектрлерін талдап, [2] жұмыста жоғарғы энергиялы 

электрондардың жылдамдық бойынша үлестіруінің эмпирикалық функциясын енгізген болатын. 

Жылдамдық бойынша бұл үлестірім Максвеллдік үлестірімнен өзгеше жəне кейіннен каппа үлестірім 

деген атау алған. 

z  
Сурет 1. Электрон-ион жұбының транспорттық шашырау қималары. 

 

1 суретте электрон-ион жұбының транспорттық шашырау қималары толқындық вектордан 

тəуелділік графигі əртүрлі тығыздық параметрі жəне спектральды индекс мəндерінде келтірілген. Бұл 

суреттен шығатын қорытынды, байланыс параметрі тұрақты, тығыздық параметрі азайып, яғни, 

плазма тығыздалған сайын, бөлшектердің транспорттық шашырау қимасы аз болады. 

 

Алғыс 

Ғылыми зерттеу жұмысы ҚР БҒМ қолдауындағы ЖТН AP08855972 гранты аясында жүзеге 

асырылды. 
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В релятивистских столкновениях тяжелых ионов, предполагается, что взаимодействующая 

адронная материя должна образовать в кварк-глюонную плазму при высоких плотностях. Из-за 

экранирования цветового заряда кварков, плотная материя переходит процесс деконфайнмента, когда 

радиус Дебая становится меньше, чем радиус обычных нуклонов и мезонов. Кварконий, связные 

состояния тяжелых кварков, такие как 𝐽/𝜓 (чармоний) и Υ (боттомоний) могут существовать в таком 

режиме, из-за сравнительно малого радиуса связи до тех пор, пока материя станет еще плотней. 

Поэтому подавление появления резонансов тяжелых кварков может быть основным источником 

сигнала экспериментального обнаружения КГП [1]. Деконфайнмент связных состояний могут быть 

исследованы в рамках простой и эффективной нерелятивистской модели ограничивающего 

потенциала [2] для статичной тепловой среды. В этом докладе были изучены эффекты столкновения 

на подавления кваркония при тепловом движении в КГП. 

Энергии связи и радиус 𝐽/𝜓 и Υ были получены численно, используя нерелятивистское 

уравнение Шредингера для динамически экранированного потенциала [3]. Потенциал был получен с 

помощью продольной диэлектрической функции КГП [4] из уравнения переноса с оператором 

столкновения Бхатнагара-Гросса-Крука. Также были вычислены критические значения радиуса 

экранирования, при котором резонансы тяжелых кварков начинают исчезать. 
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Исследования разогретого плотного вещества представляют большой интерес в области физики 

плазмы, что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, плотное разогретое вещество 

образуется в экспериментальных установках при облучении образцов мощными лазерами и потоками 

ионов из ускорителей. Сюда, в частности, относятся задачи так называемого инерционного 

термоядерного синтеза, в которых происходит всестороннее обжатие дейтерий-тритиевых мишеней. 

С другой стороны, разогретое плотное вещество широко встречается в астрофизических объектах, 

таких как внутренности газовых планет гигантов, белых и коричневых карликах, звезд малой массы и 

внешних слоях нейтронных звезд. 

В исследованиях разогретого плотного вещества особое место занимает химическая модель, 

которая позволяет рассчитывать состав, а значит и снижение потенциала ионизации. Она основана на 

фактическом постулировании выражения для свободной энергии системы в предположении, что 

отдельные компоненты среды не оказывают воздействие друг на друга. В данной работе учет 

взаимодействия частиц производится в рамках самосогласованной химической модели. В частности, 

выполнено построение макропотенциалов системы произвольного состава, путем решения уравнения 

Больцмана-Пуассона, которое ранее применялось в работе [1]. Полученные потенциалы применены 

для вычисления корреляционных функций системы в аналитическом виде, а их явная зависимость от 

температуры приводит к явному выражению для свободной энергии системы. Примером является 

работа [2], в которой впервые удалось аналитически рассчитать снижение потенциалов ионизации 

частично ионизованной водородной плазмы в широкой области изменения ее параметров. 

Таким образом, получено простое выражение для свободной энергии плотного разогретого 

вещества, что позволит изучить как термодинамические, так и транспортные свойства частично-

ионизованной плазмы с сильным взаимодействием. 
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Кварк-глюонная плазма (КГП), как состояние вещества при сверхвысоких энергиях/температурах 

и плотностях, была открыта в 2000 году в экспериментах с релятивистскими тяжелыми ионами 

свинца и золота, в CERN (Европейский Центр ядерных исследований) [1]. Для образования кварк-

глюонной плазмы при столкновении ионов необходима энергия ~3.5 ТэВ. Кинетическая энергия 

сталкивавшихся частиц была значительно больше их энергии покоя [2]. Плотность образовавшейся 

материи превышала плотность ядерной материи (ядерную плотность) приблизительно в 20 раз [1]. 

Цветовое взаимодействие кварков и глюонов описывает квантовая хромодинамика (КХД). В 

КХД показано, что интенсивность цветового взаимодействия кварков растет с увеличением 

расстояния между ними и уменьшается при их сближении [3]. С падением интенсивности 

взаимодействия при сближении кварков связана асимптотическая свобода. Кварковые и глюонные 

плотности не сохраняются в результате квантовых флюктуаций. 

Уравнение нелинейной динамики КГП можно представить в виде [4]: 

 

1 2 ( )j j jx F x x   

 

Здесь xj – бьёркеновская переменная (доля импульса партона), j соответствует номеру итерации, 

– параметр эволюции, 0 < 𝝀 < 1, 2 ( )jF x  – импульсные распределения партонов, выделяемые из 

глубоко-неупругих реакций [4]. 

На основе компьютерного моделирования исследуется образование устойчивых адронных 

кластеров в КГП посредством решения одномерного уравнения нелинейной динамики для 

бьёркеновской переменной методом сечений А. Пуанкаре. Показано, что в фазовом пространстве эти 

структуры представляют собой фрактальные аттракторы. Критические аттракторные состояния 

обладают скейлинговыми свойствами. 

Фазовые переходы в КГП трактуются как образование и распад фрактальных адронных структур. 

Переход от ядерной материи к плазме сопровождается появлением смешанной адронной и кварк-

глюонной фазы. Устойчивые аттракторные структуры соответствуют слиянию кварков и глюонов, 

т.е. адронизации КГП. Аналогично предлагается рассматривать фазовый переход адронов в КГП, т.е. 

как распад фракталов. 
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 Целью данной работы является отработка метода экспериментальной оценки приведенного 

электрического поля (E/n) с помощью определения соотношения интенсивностей спектральных 

линий азота (N2 (337,1 nm), N2
+ (391,4 nm)), численного решения уравнения Больцмана [1] и 

демонстрация на примере диэлектрического копланарного поверхностного барьерного разряда 

(ДКПБР). 

Эксперименты были проведены на установке ДКПБР компании Roplass модели RPS400, 

обеспечивающий равномерную площадь плазмы около 8 х 20 см. Электродная система ДКПБР 

устроена следующим образом: две системы параллельных ленточных электродов (ширина 1,8 мм, 

толщина 0,1 мм, длина 230 мм), сделанных из серебра, были встроены в 96%-ный оксид алюминия. 

Толщина керамического слоя между плазмой и электродами составляла 0,4 мм. Разряд генерируется 

синусоидальным высоковольтным напряжением (17 кГц, примерно 3 кВ от пика до пика), 

подаваемым с помощью плазменного источника питания. 

В заключении определена зависимость приведенного электрического поля E/n от соотношения 

интенсивностей спектральных линий азота (Рисунок 1.), описан алгоритм работы, представлены 

характеристики плазмы и экспериментальной установки, такие как оптическая эмиссионная 

спектроскопия плазмы, зависимость мощности от E/n, зависимость функции распределения энергии 

электронов от E/n. С помощью программы BOLSIG+ [1] были рассчитаны основные транспортные 

свойства электронов как подвижность, средняя энергия, коэффициент диффузии. Полученные 

результаты показывают хорошее согласие с результатами других авторов [2]. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость приведенного электрического поля E/n от соотношения интенсивностей спектральных линий 

азота (N2 (337,1 nm), N2
+ (391,4 nm)). 
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Емкостно-связанные радиочастотные разряды (CCRF) играют важную роль в промышленных 

приложениях, таких как процессы травления и осаждения полупроводников (производство чипов, 

солнечных батарей и т.д.). В этом контексте необходимо раздельное управление потоком ионов и 

энергией ионов на поверхности подложки. Энергия ионов управляет отдельными процессами, 

происходящими на поверхности пластины, а поток ионов определяет пропускную способность 

данного процесса. Раздельное управление ионным потоком и энергией ионов не может быть 

достигнуто в обычных одночастотных разрядах, так как оба параметра управляются амплитудой 

приложенного напряжения. Ионный поток в основном контролируется высокочастотной 

составляющей, так как нагрев электронов более эффективен на более высоких частотах. 

В этой работе предлагается новый метод достижения раздельного управления энергией и 

потоком ионов на поверхности электродов простым способом в двухчастотных CCRF-разрядах, 

работающих на частотах 13,56 МГц и 27,12 МГц [1]. Если один электрод приводится в действие на 

основной частоте и его второй гармонике с переменной фазой между двумя формами волны 

напряжения, собственное смещение постоянного тока (электрическая асимметрия) будет развиваться 

как функция фазового угла даже в геометрически симметричном CCRF-разряде. Это переменное 

самосмещение постоянного тока контролирует энергию ионов на электродах. Следовательно, 

регулируя фазу, можно управлять энергией ионов, поскольку изменяется только относительная фаза 

между гармониками напряжения, а не их амплитуда, поток ионов на электродах остается 

постоянным. В данной работе электрическая асимметрия (EAE) в двухчастотном CCRF-разряде 

исследуется на основе моделирования методом частиц в ячейках (PIC), самосогласованного с 

методом Монте-Карло [2,3]. 

 

Работа выполнена в рамках гранта МОН РК AP09058005. 
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В частично ионизованной плазме взаимодействие между свободными электронами и ионами 

зависит также от занятых связанных состояний. Основным эффектом является то, что ядро и 

валентные электроны должны создать антисимметричное состояние. Таким образом, электроны 

ядра эффективно блокируют объем близкий к ядру. Если электроны ядра не рассматриваются в 

явном виде, то их эффект может быть описан эффективным электрон-ионным потенциалом, 

сильно модифицированным вблизи ядра во время приближения к кулоновскому потенциалу на 

больших расстояниях [7]: 
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( ) 1 expei
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Ze r
r

r r






  
    

   
.                                                          (1) 

 

Параметр   контролирует силу отталкивания на краю остова, cutr  – радиус обрезания 

остова. Радиус ядра cutr  рассматривается здесь как свободный параметр. 

На рисунке 1 представлены результаты расчета экранированного электрон-ионного 

потенциала взаимодействия между тяжелым и легким ионом при разных значениях ,  и 

фиксированных значениях 



 75.0, cutS rr  и 6 . Радиус обрезания остова 


 75.0cutr  

был выбран для иона бериллия. Сплошная линия 1 соответствует экранированному электрон-

ионному потенциалу с ионным остовом, пунктирная линия 2 – электрон-ионному потенциалу с 

неидеальными электронами, точечная линия 3 – электрон-ионному потенциалу с идеальными 

электронами. С ростом значения параметра вырождения   влияние неидеальности электронной 

подсистемы исчезает, а в потенциале с ионным остовом, потенциальная яма становится глубже. С 

увеличением параметра плотности Sr  край остова становится глубже, но неидеальность 

электронов усиливается вследствие уменьшения расстояния между ними. 

  

Рисунок 1. Электрон-ионные потенциалы взаимодействия при разных значениях  

, 𝑟𝑆 = 1, 𝑟𝑐𝑢𝑡 = 0.75𝛢
∘

 и 6  
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В настоящий момент управляемый термоядерный синтез с инерционным удержанием (ИТС) 

является одним из главных кандидатов для производства энергии в будущем. Важными задачами 

современной физики вещества при экстремальных условиях и управляемого термоядерного синтеза 

является поиск новых технических решений и анализ перспективных систем для создания 

оптимальных условий работы реактора. 

В данной работе исследованы транспортные свойства неизотермической, плотной дейтерий-

тритиевой плазмы инерционного термоядерного синтеза. На основе эффективного потенциала 

взаимодействия частиц для неизотермической, плотной плазмы был получен кулоновский логарифм. 

Данный потенциал учитывает квантово-механические эффекты дифракции на малых расстояниях и 

эффекты экранировки – на больших в плотной плазме. С помощью кулоновского логарифма 

исследованы коэффициенты диффузии, вязкости и теплопроводности в неизотермической плотной 

плазме. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами с теоретическими результатами 

других авторов, рассчитанных на основе теории функционала плотности при конечных температурах 

с применением теоремы Кона-Шэма в комбинации с молекулярной динамикой и теорией 

функционала плотности без обменного члена для описания электронной компоненты плазмы и 

квантовой молекулярной динамики при значении 1~ , и, следовательно, метод эффективных 

потенциалов может быть использован в этом режиме. По полученным результатам следует, что 

транспортные свойства плотной плазмы могут быть адекватно выражены через кулоновский 

логарифм на основе эффективных потенциалов. 

На рисунке 1 показаны сравнения расчетных данных по диффузии и вязкости в ДТ плазме с 

теоретическими результатами других авторов [1], рассчитанных на основе теории функционала 

плотности при конечных температурах с применением теоремы Кона-Шэма в комбинации с 

молекулярной динамикой и теорией функционала плотности без обменного члена для описания 

электронной компоненты плазмы (ТФТМД). 

  
Рисунок 1. Диффузия и вязкость ДТ плотной плазмы в зависимости в зависимости от температуры при 

3/0.5 смг  
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Нaнокеуекті aлюминий оксиді негізіндегі нaнотaлшықтaр – нанокеуекті алюминий оксиді 

негізінде анодтау процесі арқылы алынатын талшықтар [1-4]. Берілген тaлшықтaрдың диaметрі 

бірнеше нанометрден (нм) бірнеше ондаған нанометрге дейін жəне ұзындығы бірнеше микрометрге 

(мкм) жетуі мүмкін. Əр түрлі қышқылдaрдың концентрaциясындa aнодтaу процесінің көмегімен 

нaнокеуекті aлюминий оксидінің нaнотaлшықтaрынa қол жеткізуге болaды. Əр түрлі қышқылдaр 

концентрaциясындa кеуекті aлюминий оксиді негізінде түзілген нaнотaлшықтaрдың диaметрі жəне 

қaсиеттері де əр түрлі болaды. 

Ортофосфор жəне қымыздық қышқылдaры негізіндегі электролиттерде aнодтaу процесінің 

нəтижесінде aлынғaн тaлшықтaрдың құрылымындa aйтaрлықтaй ерекшеліктер бaйқaлмaсa дa, 

нaнотaлшықтaрдың пaйдa болa бaстaу уaқытындa aйырмaшылық болaтынын aтaп кету керек. Төменгі 

1 суретте aнодтaу уaқытының H3PO4 электролит темперaтурaсынa тəуелділігі келтірілген. Анодтау 

процесі барсында ток тығыздығының кернеуге қатысты жəне электролит температурасының уақытқа 

байланысты тəуелділіктерін қадағалау қажет. 

 
Cурет 1. Анодтау уақытының H3PO4 электролит температурасына тəуелділігі 
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Астрофизикалық объектілерде, инерциалды термоядролық синтез кезінде жəне т.б. денелерде 

пайда болатын плазма орныққанға дейін үнемі өзгеріп отыратын (құрамы, температурасы) 

термодинамикалық тепе-теңдік емес жағдайында болады. Плазма физикасының белгілі теңдеулері 

көп жағдайда орныққан термодинамикалық тепе-теңдік жағдайындағы плазманы зерттеу үшін 

ыңғайлы. Мысалы, Саха теңдеуі орнықты күйдегі плазманың иондану дəрежесін (коэффициентін) 

анықтау үшін қолданылады. Ал орнықсыз күйдегі плазма үшін Саха теңдеуінің орнына кинетикалық 

теңдеуді шешу керек. 

Кинетикалық теңдеу – плазмадағы иондану (электрондық соққы арқылы, фотоиондану), қозу 

жəне оларға кері процестердің əсерінен плазма бөлшектерінің концентрацияларының өзгерісін 

сипаттайтын теңдеу. Демек кинетикалық теңдеуді шешу үшін сəйкес иондану, қозу, рекомбинация 

процестерінің қималарын жəне олардың коэффициенттерін анықтау керек. 

Бұл жұмыс барысында атомның қозу процесін, оның ішінде сутегі атомының электрондық соққы 

арқылы қозу процесін зерттеп, қозу қималарын анықтадық. Қозу қималарын анықтау үшін Борн 

жуықтауы жəне сол арқылы анықталған қималарға түзету ретінде жүретін sBE (scaling binding 

excitation) əдістерін пайдаланамыз. 

1-суретте сутегі атомының 1 2s p  қозу процесі үшін экрандалу радиусының əртүрлі 

мəндеріндегі алынған қималарының соққылаушы электрон энергиясынан тəуелділігі келтірілген. 

Алынған нəтижелер Дебай-Хюккель потенциалы негізінде жəне күшті байланысқан каналдар (CCC) 

əдісі бойынша анықталған қима мəндерімен салыстырылған. Суреттен салыстырулар нəтижелерінің 

бір-бірімен жақсы сəйкес келетіні жəне Дебай радиусы төмендеген сайын қозу қимасының мəні 

төмендейтіні байқалады. 

 

 
1-сурет. 1 2s p  қозу процесі үшін алынған қима графиктері: а) 20D Br a ; б) 10D Br a  

1 – Дебай-Хюккель потенциалы негізінде алынған; 2 – Эффективті потенциал [1] 

негізінде алынған, 0.15ei Ba  ; 3 – [2] жұмыс нəтижелері 
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Тозаңды нанобөлшек жұлдызаралық ортаның, молекулярлық бұлттардың жəне аккрециялық 

дисктердің маңызды компоненті болып саналады. Ол көптеген маңызды астрофизикалық 

процесстерде, оның ішінде жұлдызаралық ортаның қызуы мен салқындауында ерекше роль ойнайды. 

Тозаңды нанобөлшектің келесідей қасиеттері-жарықтың сөнуі, электрондар фотоэмиссиясы, 

химиялық активтілігі оның тек химиялық құрамына ғана емес сонымен қатар өлшемі бойынша 

таралуына тəуелді болады. Ал өлшемі бойынша таралуы коагуляция жəне нанобөлшектің 

бөлшектену процесстерімен анықталынады. Тозаңды нанобөлшектердің заряд флуктуациясы 

əсерінен үдетілуіне теориялық жəне эксперименттік тұрғыдан көптеген [1-4] жұмыстар арналған. 

Нанобөлшектердің зарядталу процесстері плазмадағы электрон мен ион ағындарының есебінен 

жəне де фотоэмиссия құбылысы негізінде зерттелінді. Тозаңды графит нанобөлшектерінің зарядталу 

процесстерін модельдеу үшін Монте-Карло əдісі қолданылды. Осы модель бойынша электрон, ион 

жəне фотоэмиссия ағындары өзара теңестіріліп, əр түрлі өлшемдегі графит нанобөлшектерінің 

зарядтарының флуктуациясы анықталды. 
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Бұл жұмыста графитті электродтарды гелий атмосферасында доғалық разрядта жағу арқылы 

көміртекті наноқұрылымдарды алу процесі баяндалады. Бұл əдіс көміртекті наноқұрылымдардың 

физика-химиялық қасиеттерін егжей-тегжейлі зерттеу үшін жеткілікті мөлшерде алуға мүмкіндік 

береді. 

Оңтайлы параметрлерді табу арқылы қажетті көміртекті наноматериалды көп мөлшерде алуға 

болады. Мысалы: қысымын, доға тоғының мəнін, электродтар арасындағы арақашықтығын жəне 

кернеуін өзгерту арқылы көміртекті күйе құрамындағы фуллерен С60 мөлшерін көбейтуге болады 

[1]. 

Доғалық разрядта көміртекті наноматериалдарды алу үшін, алдымен біз графитті 

электродтарымызды тазартып алуымыз қажет. Біздің алған графитті электродтың маркасы МПГ-7 

деп аталады. Біз оны термиялық өңдеуден өткізуіміз қажет, ол үшін жоғары температурада жəне 

вакуумде қыздырумыз керек. 

Біз жұмыс жасау барысында мына параметрлерді қолдандық: анод пен катод арасындағы 

доғалық разрядта кернеу 20-25 В, доғаның тұрақты тогы 280 А, электродтар арасындағы қашықтық 

0,5-2 мм жəне қысым 100-500 торр. 

Нəтижесінде графит, көміртекті күйе жəне депозит өнімдерінің бір бөлігі камераның салқындатылған 

қабырғаларына, ал кейбір бөлігі катодта орналасқан электрод бетіне түседі. "Депозиттің" негізгі 

құрамдас бөлігі аморфты көміртек болып табылады. Аморфты көміртек біркелкі емес, хаосты 

орналасқан ұсақ кристалдардан тұрады. Біздің эксперимент режимдеріне сəйкес, көміртекті "депозит" 

графитті электродтың жалпы массасының 15-20 %-ын құрайды [2]. 

 

а)                                                                ə) 

1-сурет. а) Көміртекті наноматериалдарды алуға арналған қондырғы схемасы; ə) Алынған 

фуллерен С60 жəне С70-тің Раман спектроскопиясында зерттеу нəтижесінде көрсетілген шыңдары. 

Алынған үлгілер (көміртекті наноматериалдар) Раман спектроскопиясында зерттелді. Зерттелген 

кристаллдар спектріндегі шыңдар, əдебиетте ұсынылған үлгілердің (көміртекті наноматериалдар) 

шыңдарына сəйкес келеді. 
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Высокоэнергичные электроны появляются в плазме, например, в термоядерных устройствах, 

солнечных вспышках, лазерной плазме, энергетических разрядах, связанных с грозами. Одним из 

важных механизмов появления таких надтепловых электронов является убегание электронов. 

Убегающие электроны играют положительную роль в случае кильватерного ускорения, 

инерциального термоядерного синтеза (ICF) быстрого зажигания и т.д., однако, могут представлять 

собой большую проблему, а именно неконтролируемостью, что ведет, например, к повреждению 

стенок термоядерной установки. Поэтому понимание механизма и знание динамики убегающих 

электронов необходимо для разработки методов управления этими частицами. 

В этой работе было исследовано явление убегания электронов в плотной квазиклассической 

плазме на основе эффективного потенциала взаимодействия, который учитывает эффекты 

динамического экранирования и дифракции [1-2]. Плазма считалась полностью ионизованной, т.е. 

рассматривались электрон-электронные и электрон-ионные взаимодействия. Вычисления были 

проведены с использованием метода фазовых функций. В результате исследовании были вычислены 

транспортные сечения рассеяния электронов, и на их основе определена длина свободного пробега 

электронов при различных значениях параметров плотности и связи. Также было исследовано 

внешнее электрическое поле (поле Дрейсера), при воздействии которого электроны могут переходить 

в режим непрерывного убегания. На рисунке представлена зависимость внешнего электрического 

поля от параметра плотности. Показано, что с увеличением плотности и уменьшением температуры 

плазмы поле Дрейсера увеличивается. 

 
Рисунок 1. Электрическое поле как функция от параметра плотности 

 

Работа была выполнена в рамках Гранта AP08855972 Комитета Науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 
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Соңғы онжылдықта перовскит күн элементтері (ПКЭ) жаңа буын технологиялары ретінде қуат 

түрлендіру тиімділігі бойынша (𝑃𝐶𝐸) маңызды жетістіктер көрсетті. Планарлық сэндвич құры-

лымдарға негізделген ПКЭ-тердің кванттық тиімділігі қөрінетін жарық облысында 100%-ға жеткен. 

ПКЭ-інің тиімділігін ары қарай жоғарылату мақсатында біріктірілген кері контактты құрылымдарды 

енгізу перспективті жол болып табылады, себебі ол жарық шығындарын азайтады [1-3]. 

Бұл жұмыста квази-біріктірілген кері контактты перовскит (QIBC) жəне сэндвич ПКЭ-тері үшін 

жарық арқылы заряд генерациясын түсіндіруге жəне əр түрлі рекомбинация жылдамдықтарының 

жəне диффузия ұзындықтарының вольт-амперлік сипаттамаларына əсерін жəне оптималды 

параметрлерін анықтауда сандық модельдеу əдісі қолданылды. Модельдеу нəтижесінде пойнтинг 

векторы арқылы заряд генерациясының картасы жасалынды. Əр түрлі рекомбинация жылдамдығы 

мен диффузия ұзындығының ПКЭ тиімділігіне əсері анықталды. [3] жұмыста ұқсас параметрдегі 

сэндвич жəне QIBC ПКЭ-інің сипаттамалары көрсетілген жəне QIBC құрылымының тиімділігі 5.28% 

артқанын көреміз. 

1-суретте есептеулер бойынша диффузиялық ұзындық (Ld) пен беттік рекомбинация 

жылдамдығының (𝑆𝑛,𝑝) қандай қатынастарында ең жоғары 𝑃𝐶𝐸 жеткізілетіні анықталды. Анализ 

бойынша екі модельде де жоғары тиімділікке жету үшін электрон/кемтік 𝐿𝑑 жоғары, ал 𝑆𝑛,𝑝 төмен 

болуы керек. Бірақ, QIBC моделі екі параметрге тəуелділігі жоғарырақ, мысалы 𝑆𝑛,𝑝 = 1 × 102 см с−1 

жəне 𝐿𝑑 = 1 мкм болғанда 𝑃𝐶𝐸 = 21% көрсетеді, 𝑆𝑛,𝑝 = 1 × 104 см с−1 жоғарылағанда (𝐿𝑑 тұрақты) 

𝑃𝐶𝐸 бес есе кемиді, ал сэндвич модельде тек екі есеге кемиді. 

 

 
 

1 сурет. Əр түрлі диффузиялық ұзындық жəне беттік рекомбинация жылдамдықтары кезіндегі 𝑃𝐶𝐸 өзгерісі 
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СЫРТҚЫ МАГНИТ ӨРІСІНІҢ ТӨМЕНГІ ТЕМПЕРАТУРАЛЫ МАГНИТТЕЛГЕН 

ПЛАЗМАДАҒЫ ТОЗАҢДЫ БӨЛШЕКТІ ҚЫЗДЫРУҒА ӘСІРІН ЗЕРТТЕУ. 
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Магнит өрісінің плазманың қасиеттерін айтарлықтай өзгертетіні белгілі. Бұл зертханалық 

жағдайда, ғарышта жəне термоядролық плазмада байқалатын құбылыстарға қатысты. Сондықтан 

өткен ғасырда зерттеушілер магнит өрісі болған кездегі плазманың қасиеттерін зерттеумен белсенді 

айналысты. Алғаш рет тозаңды плазманы зерттеуде магнит өрісін қолдану технологиялық 

қондырғылардағы тозаңды бөлшектерді бақылау жəне жою проблемасымен байланысты болды. 

Тозаңды бөлшектердің температурасына теориялық [1] жəне эксперименттік [2] тұрғыдан бірнеше 

жұмыстар арналды. 

Плазмадағы тозаңды бөлшектер бейтарап заттармен, радикалдармен, электрондармен жəне 

иондармен бірнеше рет атқыланады, сондай-ақ электромагниттік плазмамен сəулеленеді. Қонған 

электрондар мен иондардың кинетикалық энергиясы, олардың тозаң бетіндегі рекомбинация 

энергиясы бөлшекті қыздыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, плазмалық ортаға байланысты жылу 

шығару, экзотермиялық реакция процестері немесе диссоциацияланған молекулалардың 

рекомбинациясынан болатын ассоциация энергиясы сияқты процестер тозаңды бөлшектерді 

қыздыруға себеп болса, радиациялық сəулелену мен қоршаған ортаға өткізгіштік есебінен тозаңды 

бөлшек салқындайды. 

1-суретте төменгі температуралы плазмадағы меламинформальдегид материалды тозаңды 

бөлшектерді қыздыруға магнит өрісінің əсері көрсетілген. Магнит өрісінің əсері тозаңды 

бөлшектердің беткі температурасының төмендеуіне əкеледі. Бұл магнит өрісінің күш сызықтары 

бойымен плазма бөлшектерінің траекториясының шектелетіндігіне байланысты [3], соның əсерінен 

тозаңды бөлшектерге келетін энергия ағыны азаяды. 

 

 
1-сурет. Тозаңды бөлшек температурасының ЖЖ разряд қуатынан тəуелділігі 
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Соқтығысу процестері плазманың барлық дерлік қасиеттерін, оның құрамын, термодинамикасын, 

тасымалдау сипаттамаларын, электродинамикалық қасиеттерін жəне т.б. анықтайды. Сондықтан, 

қарапайым процестер деңгейінде зерттеулерді дұрыс жəне сенімді жүргізе білу өте маңызды. 

Соқтығысу процестеріне негізделген оптикалық потенциалды зерттеу плазма физикасындағы 

маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Қазіргі уақытта физиканың бұл саласы транспроттық 

процестердің маңызды рөліне байланысты плазмасы бар техникалық құрылғыларда да, табиғи 

жүйелерде де (астрофизикада, термоядролық синтезде, нейтралды антиматерияларды құруда, 

медицина жəне т.б.) қарқынды дамуды жалғастыруда. 

Бұл жұмыста электронның гелий жəне неон атомдарымен соқтығысуының əсерін қарастырдық. 

Соқтығысу процестерін сапалы сипаттау үшін плазмадағы қоршаған бөлшектердің əсерін ескеру 

маңызды. Электронның атоммен жұптық əрекеттесуін сипаттау үшін аз арақашықтықтағы 

дифракцияның əсерін жəне үлкен арақашықтықта экрандалуды əсерін ескере отырып, эффективті 

оптикалық əсерлесу потенциалы қолданылды [1-3]. Эффективті оптикалық потенциал негізінде 

алынған, əр түрлі экрандалу параметрлеріндегі гелий жəне неон атомдары үшін транспорттық 

шашырау кималарының толқындық векторға тəуелділік нəтижесі сурет – 1 көрсетілген. Де-Бройльдің 

толқындық ұзындығы нөлге ұмтылған шегінде алынған нəтижелер [4] жұмыстағы алынған 

нəтижемен жақсы сəйкес келді. 

 
Сурет – 1. Əр түрлі экрандалу параметрлеріндегі гелий (а) жəне неон (б) атомдары үшін транспорттық шашырау қималары. 
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Тепловая нагрузка, радиационная нагрузка, потоки быстрых частиц являются главными 

причинами уменьшения срока службы основных компонентов ТЯЭР, связанных с нагревом, эрозией 

стенок и мигрированием примесей в центральную область плазмы [1-2]. Исследование этих 

процессов в лабораторных условиях ограничено тем, что на реальных ТЯЭР выполнение 

экспериментов обходятся дорого и нет достаточных вычислительных ресурсов для этого. В этой 

связи плазменные ускорители [3-4] успешно используются для экспериментального моделирования 

таких процессов в условиях близких к ТЯЭР. 

В работе нами представлены результаты теплового, радиационного воздействия плазменного 

потока на вольфрамовую мишень, выбранного в качестве кандидатного материала ТЯЭР и влияния 

вторичного радиационного излучения пылевой плазмы, образованной на поверхности мишени к 

близлежащим поверхностям. Для наблюдения за этими процессами и для исследования поверхностей 

мишени, подожек и пылевых частиц, вырванных с поверхности после обработки плазмой 

используются высокоскоростная камера Phantom v2512, СЭМ, химический и рентгеноструктурный 

анализы. Ниже на рисунке 1 показаны результаты рентгенострутурного анализа вольфрамовой 

мишени до и после обработки плазменным потоком. 

 

а)  б)  

Рисунок 1. Структурный спектр вольфрамовой мишени: а) до и б) после обработки 

 

На рисунке 1б наблюдается смещение линии спектров вправо относительно 1а, это 

свидетельствует об уплотнении кристалической решетки вольфрамовой мишени. Уплотнение 

решетки возможно связано с проникновением примесных атомов железа в его объем, образованных 

за счет эрозии вакуумной камеры ИПУ при зажигании дугового разряда. После обработки 

плазменным потоком во многом случае на вольфрамовой мишени наблюдабтся плавление 

поверхностей. 
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Қазіргі кезде энергиясы жеткілікті жоғары, жəне түрлі көлемді коаксиалды импульстік плаз-

малық үдеткіштер ғылым мен техниканың іргелі салаларында, атап айтсақ астрофизикада, термо-

ядролық энергетикада, нанотехнологияда, плазмохимияда, радиографияда кеңінен қолданылады [1-

2]. 

Импульсті плазмалық ағын алу үшін плазмалық үдеткіштер төменгі қысымда жұмыс затымен 

толтырылады, əдетте бұл жоғары энергиялы нейтрондар мен рентген сəулелерін алуға арналған D-T 

қоспасы [3]. Сосын, коаксиалды электродтарға алдын-ала зарядталған конденсатор батареясынан 

электр энергиясы берілген кезде, анод пен катод арасындағы өріс тудыратын ток, газдың иондалуына 

əкеледі. Осы кезден бастап, иондалған газ дамып, плазмалық ағынға айналуы келесі кезеңдермен 

жүреді: доғалық разрядтың жануы, плазманың осьтік үдеуі жəне радиалды сығылуы. Плазманың 

осьтік үдеуі мен радиалды сығылуы плазмалық ағын тудыратын өздік магниттік өріспен байланысты. 

Сол себепті өздік магниттік өрісті эксперименттік зерттеу ИПҮ-дегі плазмалық ағындағы біршама 

физикалық құбылыстарды түсінуге жəне плазманың сыртқы құрылымының өзгерісін, кеңістіктегі 

таралуын, қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл жұмыста «ЭТФҒЗИ» зерттеу орталығында 

жасақталған ИПҮ-тегі плазмалық ағын зерттеледі [4-5]. Плазмалық ағын тудыратын өздік магниттік 

өрісті тіркеу үшін сезімталдылығы жоғары магниттік зонд қолданылды. Зонд, сыртқы диаметрі 2,12 

мм диэлектрикке мыс сыммен (d = 150 μм) орап дайындалған шағын өлшеуіш катушка. Катушкадағы 

орам саны 7, индуктивтілігі 0,113 μГн, сезімталдылық уақыты 2,3 нс (сəйкесінше жиіліктік 

сезімталдылығы 435 МГц құрайды). Магниттік зонд үдеткіштің электродтар жүйесінен 6 см 

арақашықтықта орналасқан. Плазмалық ағынның жылдамдығын анықтау үшін екі магниттік зонд 

қолданылды. Төмендегі 1 суретте экспериментте алынған нəтижелер көрсетілген. 
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Сурет 1. Плазма ағыны магнит өрісінің жəне жылдамдығының кернеуден тəуелділігі 
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Возникновение силы атомного увлечения является следствием градиента температур при 

взаимодействии пылевых частиц с нейтральными плазменными частицами, точнее нейтралами, 

создаваемыми рекомбинацией заряженных частиц плазмы на поверхности пылевых частиц [1]. Для 

исследования структурных свойств криогенной плазмы использовалось трехмерное молекулярно-

динамическое моделирование. 

Парная корреляционная функция является структурной величиной, описывающей 

относительную вероятность появления частиц от тестовой частицы на расстоянии R. Нахождение 

парной корреляционной функции можно осуществить как экспериментально через прямой 

оптический мониторинг, так и косвенно через измерение статического структурного фактора [2]. 

Таким образомдля оценки структурного состояния системы мы используем парную корреляционную 

функцию, определяемую как: 

 

𝑔(𝑟) =
1

𝑁𝑛

〈 ∑ 𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)

𝑁

𝑖,𝑗=1
𝑖≠𝑗

〉 

где 𝑟𝑖𝑗 = |𝑟𝑖 − 𝑟𝑗|усредненное по времени. 

 

 
(а) случай при rcut = 1; (b) случай при rcut = 2. 

 

Рис. 1 –Парнаякорреляционнаяфункция приΓ = 100; 

здесь rcut определяет радиус действия силы атомного увлечения 

 

На рисунке 1 показано, что при радиусе обрезания rcut=1 сила атомного увлечения не оказывает 

влияния на ПКФ (рисунок 1а). Однако влияние силы атомного увлечения является существенным при 

радиусе обрезания.rcut = 2 (рисунок 1b) 
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Ограниченное разрешение, обилие органических загрязнителей и необходимость послепечатной 

термической обработки являются недостатками методов, используемых в печатной электронике [1-4]. 

Данная работа посвящена методу печати микроструктурированных тонких линий с использованием 

холодной плазменной струи диэлектрического барьерного разряда при атмосферном давлении. Такой 

метод печати дает возможность к устранению всех вышеперечисленных недостатков. В результате 

экспериментов были получены серебросодержащие тонкие линии шириной до 573 мкм. Материал, 

нанесенный на подложку, был исследован с помощью сканирующего электронного микроскопа и 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. 

Плазма образуется внутри кварцевой трубки диаметром 3 мм, которая снаружи обернута двумя 

медными электродами диэлектрического барьерного разряда. Кварцевая трубка резко сужается в 

области под электродами, создавая выходное отверстие диаметром доходящее до 120 мкм (Рис. 1). 

Диаметр выходного отверстия – 626 мкм. Плазмообразующий газ – гелий. Раствор нитрата серебра 

AgNO3 в дистиллированной воде подается в зону диэлектрического барьерного разряда в виде 

аэрозоля, распыленного ультразвуковым пьезоэлектрическим распылителем, а затем выходит из 

кварцевой трубки через выходное отверстие. На расстоянии 1,5 мм от выходного отверстия 

находится подложка, которая перемещается благодаря X-Y платформе с автоматизированным 

приводом так, чтобы напечатать заданный нами шаблон тонких линий. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 
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Соңғы онжылдықта сумен жанасу бұрышы 150° – тан асатын супергидрофобты жабындар үлкен 

потенциалдық құндылығы мен су өткізбейтін, өзін-өзі тазартатын, коррозияға қарсы, мұздануға 

қарсы керемет қасиеттері арқасында үлкен қызығушылық тудырып отыр [1]. 

Гидрофобты жабындар əдетте плазмалық, золь-гель, PECVD, гидротермиялық өңдеу, электрлік 

тұндыру жəне т.б. əдістер арқылы алынады [1]. Солардың ішіндегі экологиялық таза жəне қарапайым 

əдістердің бірі атмосфералық қысымдағы плазма ағыны арқылы алу болып табылады. Бұл əдіс 

қымбат тұратын вакуумдық қондырғы немесе адам денсаулығына зиян келтіретін химикаттарды 

қолдануды талап етпейді. 

Бұл жұмыста плазма кварц түтікшесінің ішінде цилиндр тəріздес жоғары вольтты элекрод пен 

пластина тəрісдес жерге жалғанған электрод арасында жағылды (1-сурет). Электродтардың бұндай 

конфигурациясы жабынның түзілу жылдамдығын арттыру үшін жасалған [2]. Ar/HMDSO 

(гексаметилдисилаксан) қоспасы түтікше үстінен енгізіліп, олардың шығыны MassFlowMeter арқылы 

реттеліп отырды. Эксперимент плазма параметрлерінің (разрядтың қуаты, газ ағынының 

концентрациясы, түтікшеден үлгіге дейінгі арақашықтық, плазманың жану ұзақтығы) кең 

диапазонында жүргізе отырып, əртүрлі материалдардан жасалған үлгілерде супергидрофобты 

жабындар алынды (2-сурет). Нəтижесінде жанасу бұрышы жоғары (Ѳ>1500), интенсивтілігі жоғары 

ультрафиолет сəулелерге төзімді, тұрақтылығы жоғары супергидрофобты жабын алуға қажетті 

плазманың оптимал параметрлері анықталды. Плазманың жану ұзақтығы артқын сайын алынған 

жабынның қасиеттері (жанасу бұрышы, тұрақтылығы) арта түсетіндігі анықталды. Алынған 

үлгілердің беттік морфологиясын зерттеу үшін сканерлеуші электронды микроскоп (СЭМ) жəне 

атомдық күштік микроскоп (АКМ) қолданылды. СЭМ жəне АКМ нəтижелері жабын бетінде микро-

наноқұрылымдардың бар екенін көрсетті. 

 

  
 

1-сурет. Эксперименталды қондырғы 2-сурет. Алынған үлгі 
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Исследование неидеальной плазмы обладает фундaментaльным значением для понимания систем 

с сильными связями. Помимо этого, плотная плазма интересна в практическом применении, таком 

как газофазный ядерный реактор. При больших плотностях, когда энергия потенциального 

взаимодействия на средних расстояниях между частицами становится больше по величине, чем их 

энергия теплового движения, роль взаимодействия между частицами увеличивается. Плазма с 

выраженной неидеальностью зачастую встречается в астрoфизических телах таких как, газовые 

планеты, звёзды. Изучение состава плазмы может быть использовано не только для теоретических 

целей, но и для изучения термодинамических свойств плазмы в реакторах, недрах звёзд, лазерах. 

В представленной работе степени ионизации компонент смеси дейтерия и трития были 

определены при различных концентрациях частиц и температурах. Степени ионизации атомов 

дейтерия и трития были определены как отношение количества ионов каждого атомов на полное 

количество нейтральных ядер в системе [1]. Число частиц каждого сорта было определено с 

помощью систем ионизационных уравнений Саха, решенная при помощи численных методов. 

Проведенные расчеты учитывали поправки на неидеальность Дебая, для того чтобы учитывать 

эффект экранировки, который играет важную. роль при больших плотнастях частиц, уменьшая 

потенциал ионизации атома. Концентрация частиц менялась в области n= (1017 − 1021) 𝑐𝑚−3 , а 

значения температуры изменялось в пределах 
3 410 5 10T K   . 

Как результат, построены графики, по полученным значениям, для зависимости степени 

ионизации от температуры и от концентрации частиц. 

 
Рисунок 1.  Степень ионизации плазмы в зависимости от температуры 
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Плазма жағдайын зерттеу оның табиғатын түсіндіруде фундаментальды деңгейде жəне оны 

қолданбалық пайдалануда маңыздылығына негізделген. Қазіргі уақытта эксперименттік плазмада 

температуралар мен қысымдардың кең диапазонында төмен температуралы газразрядты плазмадан 

бастап лазерлік шоғырмен алынған тығыз плазмаға дейін зерттелуде. Қазіргі уақытта түрлі техно-

логиялық құрылғыларда тығыз плазманы пайдалану саласы кеңейді. Инерциалды термоядролық 

синтез түпкі идеясы тығыз плазма физикасы саласындағы қарқынды зерттеулерге əкелді. Термо-

ядролық синтездің инерциалды қондырғыларына қосымша, мысалы, əртүрлі материалдардың 

беттерін жоғары интенсивті плазмалық ағындармен өңдегенде, сондай-ақ ядролық жарылыстар 

кезінде идеалды емес плазма пайда болады. 

Бұл жұмыста эффективті потенциалдардың көмегімен плазманың динамикалық электр-

өткізгіштігі зерттелген. 

Бұл жұмыста динамикалық экрандалуды ескеретін өзара əрекеттесудің эффективті потенциалын 

пайдалана отырып [1-3] динамикалық электрөткізгіштікті бағаладық. 1-суретте sr  тығыздық 

параметрінің екі түрлі мəні жəне байланыс параметрінің 0.5   тұрақты мəні кезіндегі динамикалық 

электрөткізгіштіктің соқтығысу жиілігінен тəуелділігі көрсетілген. Нəтижесінде бұл графиктен келесі 

тұжырымдама жасауға болады, өте жоғары тығыздықта электрон-электронды соқтығысуды елемеуге 

болады. 

Ғылыми зерттеу жұмысы ҚР БҒМ қолдауындағы ЖТН AP08855972 гранты аясында жүзеге 

асырылды. Ш.E.O. əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-інің постдокторантура аясында қолдау көрсеткені 

үшін алғыс білдіреді. 

 

 

Сурет 1. sr  тығыздық параметрінің екі түрлі мəні жəне байланыс параметрінің 0.5   тұрақты мəні кезіндегі 

динамикалық электрөткізгіштіктің соқтығысу жиілігінен тəуелділігі көрсетілген. 
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Қазіргі уақытта оқу процесінде электрондық білім беру ресурстарын əзірлеуге жəне пайдалануға 

көп көңіл бөлінуде.Электронды оқу ресурстарын əзірлеу кезінде мультимедияға ерекше көңіл 

бөлінеді, ол ресурстардың көрнекілігін жəне оларды оқу процесінде пайдалану тиімділігін арттыруға 

айтарлықтай ықпал етеді. 

Мақалада инновациялық оқыту технологиясы, яғни физика пəнін оқытуда виртуалды 

эксперименттер дайындап оқу үдерісінде пайдаланудың маңыздылығы қарастырылады. Қазіргі 

кезеңде оқыту үдерісінде физикалық эксперименттерді арнайы бағдарламалармен оқыту негізгі 

мəселе болып табылады. 

Бүгінгі таңда, виртуалды əлем кең өріс алып келе жатқаны бəрімізге аян. Виртуалды əлем бұл 

компьютерлік техниканың арқасында шындықты қолдан жасап қалыптастыру нəтижесі болып 

табылады. Бұл жағдайда ой компьютер құрастырған əлемге енеді, ол жерде виртуалды түрде көріне 

жəне əрекет ете алады. Сол себепті виртуалды зертханаларды білім беруде қолданудың маңызы зор. 

Мақаланың басты мақсаты виртуалды зертхана жасауға арналған бағдарламаларды қарастырып, 

артықшылығы мен кемшіліктерін зерттеп,мағлұмат беру. 

Виртуалды зертханалардың міндеттері студенттердің шығармашылық ойлауы мен кəсіби 

қабілеттерін, қолданбалы мəселелерді шеше білуді, тəуелсіз қорытынды жасауды қамтиды, 

сондықтан виртуалды зертханалық кешендер мен тренажерлер нақты оқу процесіне толық сəйкес 

келуі керек. 

Қорыта келгенде, виртуалды зертханалар студенттің қабылдау,түйсіну механизмдерін 

арттырады.Студенттер тек қана теориямен шектелмей,виртуалды зертханалармен де жұмыс жасаса 

олардың білімдері нығая түседі. Өйткені тек есту арқылы қабылдаған ақпаратқа қарағанда, көзбен 

көру,ұстап көру арқылы қабылданған ақпарат есте қалады деп ойлаймын. Көлемі үлкен, салмағы 

ауыр жəне бағасы қымбат қондырғыларға қарағанда,виртуалды зертхана тиімдірек деп санаймын. 

Өйткені қауіпсіз,əрі тиімді. 
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Қызығушылық ғылыми білім берудегі орталық ұғым болып табылады. Білім ордалары ғылым 

мен техникаға қызығушылықты арттыруға ұмтылуы тиіс. Бір жағынан, бұл студенттердің ғылым мен 

техникаға қарай жақындауна мүмкіндік береді. Екінші жағынан, білім ордасы қызығушылықты 

анықтауға өз үлесін қосады. Студенттердің қандай салалар мен қандай тақырыптарға қызығатынын 

анықтап, жігерлендіру, олардың немен айналысқысы келетінін жəне олар қандай жетістіктерге қол 

жеткізгісі келетіні – білім беруде де, болашақ кəсіби өмірде де маңызды. 

Қызығушылық басқа жағынан ғылыми білім берудің негізгі ұғымы болып табылады: білім 

ордасы студенттердің қызығушылығын оятады жəне дамытады яғни оқытудың шешуші шарты болып 

табылды. 

Білімге деген қызығушылық зерттеудің қозғаушы күші. Ғылыми қызығушылықтар көбінесе жеке 

тұлғаның жеке зерттеу түрі қалыптасқан кезде пайда болады [1]. 

Қызығушылық – адам үшін өте маңызды күрделі ұғым. Бұл адамның рухани байлығын 

қамтамасыз ететін ерекше сапа, ол бізді қоршаған шындықтан маңызды таңдау жасауға мүмкіндік 

беретін құндылық. Қызығушылық педагогика ғылымында кəсібиліктің қалыптасуы тұрғысынан – 

маманның кəсіби дайындығының маңызды нəтижелерінің бірі ретінде қарастырылады. Алайда, 

психологиялық-педагогикалық əдебиеттердегі талдау көрсеткендей, қазіргі уақытқа дейін 

қызығушылықтың мағанасын түсіндіретін бірыңғай пікір жоқ. 

Л. А. Гордон анықтамасына сəйкес «қызығушылық – бұл адамның санасы мен іс-əрекетінің 

белсенділігін арттыратын эмоциялық-еріктік жəне интеллектуалды процестердің жиынтығы» [2]. 

Оқу – зерттеу саласына қатысты қызығушылық – танымдық қызығушылық. Оқу процесінде 

қызығушылықтың пайда болу себептерін, даму ерекшеліктерін жəне танымға деген 

қызығушылықтың белгілерін баяндай отырып, оқу процесінде қызығушылықтың даму шарттары мен 

жолдарын қарастырдық. 

Біз қызығушылықтың дамуын келесі шарттармен айқындайтын Г. И. Щукинаның пікірімен 

келісеміз: 

1. белсенді ойлау қызметіне барынша қолдау. Білім алушылардың танымдық қызығушылығын 

дамытудың басты негізі – өз бетінше іздену жəне жаңалық «ашу», проблемалық сипаттағы 

мəселелерді шешу болып табылады; 

2. оқу-жаттығудың операциялық жағында оқуға түсу қозғалысы болған кезде білім алушылардың 

даму деңгейіне сəйкес оқу процесін жүргізу; 

3. оқытудың жағымды эмоционалды атмосферасын құру; 

4. оқу іс-əрекетінде қолайлы қарым-қатынас қалыптастыру. Оқыту – педагог пен білім 

алушының, сондай-ақ білім алушылардың өзара іс-қимылының күрделі процесі болып табылады. 
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Purpose of the work: To study the effectiveness of new teaching standards in secondary schools of the 

Republic of Kazakhstan on the basis of observation, collection of statistical data and analysis of the research 

work carried out. 

Kazakhstan's natural science indicators revealed a number of difficult questions. In fact, all Kazakhstani 

participants are unable to do the most difficult tasks of the PISA test. Every 3rd participant is functionally 

illiterate [1]. 

Figure 1 shows the position of Kazakhstan in terms of PISA results in science. In 2009, Kazakhstan was 

in 53rd place out of 74 with 400 points, when the average score worldwide was 501 points, and Finland was 

the leader with 554 points. PISA 2012 results show that Hong Kong is in 1st place with 555 points, and 

Kazakhstan is in 48th place out of 65, when the world average score is 505 points. According to the results 

of PISA-2015, Kazakhstan is in 42nd place out of 72, when the average score is 493, and the leader is 

Singapore with 556 points [2]. 

 

 
 

Fig. 1 – Results of PISA 2009, 2012, 2015 in Science 

 

To increase the level of natural science literacy of Kazakhstani students, it is advised: 

• to include in the courses for improving the qualifications of teachers the methodology of forming 

students' ability to think critically, experiment, prove their conclusions with facts, use theories in actual 

situations as part of updating the content of educational programs, study the issue of introducing techniques 

for the development of working with data (difficult tables, diagrams, graphs) specialists 

• ensure that all learners are firmly assimilated with a minimum amount of content at a basic level 

• in order to increase attention to the sciences (physics, chemistry, geography, biology) to ensure the 

premature formation of creative work in the original schools 
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Көптілді білім беру жас ұрпақты өзара байланысты жəне өзара тəуелді əлемдегі өмірге 

даярлаудың тиімді құралы ретінде қарастыратын бұл тұжырымдама мемлекеттік жəне орыс, 

ағылшын тілдерін оқытумен үйлесімді өзара əрекеттестікте қазақ тілін тереңдетіп оқытуға 

бағытталған. Үш тілді жетік білетін мамандарды даярлау мақсатында тілдерді кəсіби бағдарлы 

оқытуға ерекше көңіл бөлінеді, бұл Қазақстан Республикасының Тілдер туралы Заңына сəйкес келеді 

жəне мамандардың бəсекеге қабілеттілігін арттырады [1]. 

Зерттеудің жетекші идеясы – болашақ педагогтардың кəсіби құзыреттілігін көптілді білім беру 

жағдайында қалыптастыру олардың кəсіби даярлығын ғана емес, көптілді білім берудің заманауи 

талаптарына сай қажетті құзыреттіліктерін қалыптастыру жаңа сапалық деңгейге көтеру. 

Оқушылардың плазма туралы түсініктерін тереңдету керек. Бұл қоршаған əлемде болып жатқан 

құбылыстар жəне олардың бір – біріне түрленулері, білімді игеруді жəне жинақтауды қамтамасыз 

етеді. Жұмыста плазманы оқыту мен тəрбие беруде ғылым тілін саналы түрде пайдалану мəселесін 

қарастыра отырып, физикалық тілдің негізгі компоненті ретінде белгілердін мазмұнын ашып көрсету 

қажеттілігін алға тартады. Плазманы шетел тілімен біріктіру оқушыларда келесі дағдыларды 

дамытуды көздейді: 

 плазмадағы заттарды, ұғымдарды, терминдерді, құралдарды оқу тілінде жəне шетел 

тілдерінде атауға; 

 зат атауларын оқу тілінде жəне шетел тілдерінде анықтама беру; 

 плазмадағы ұғымдарды, терминдерді оқу тілінде жəне шетел тілдерінде дұрыс қолдана білу. 

Плазманы оқыту үдерісінің ең бірінші сабақтан бастап аударма əдістемелік тəсілін қолдануға 

болады. Мысалы 10 сынып физикасындағы «Газдардағы электр тоғы. Плазма туралы түсінік» 

тақырыбын қарастырар болсақ . Оқушы осы сабақ барысында мысалы төмендегідей терминдерді 

немесе сабақ түсіндіру барысындағы анықтамаларды үш тілде меңгеруі жақсырақ нəтиже əкеледі: 

Иондалу- ионизация – ionization [aiənəzei'ʃən] 

Əрекеттесу – реагировать – to react [ri'ᴂkt] 

Разряд- разряд – discharge [dɪsˈtʃɑːrdʒ] 

Жалпы қорытындылай келе үш тілде оқыту оқушылардың таным қабілеттерін арттырып қана 

қоймай, олардың болашағы үшінде тілді меңгерудің маңыздылығы зор. Əр түрлі əдістемелік əдістерді 

қолдана отырып, физика сабағындада плазма туралы түсінктерін – тілдік білім, біліктері мен 

дағдыларды қалыптастыруға жəне оларды шетел тілімен біріктіріп оқытуды іске асыруға болады. 
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Электрондық оқыту əмбебап жəне жоғары мамандандырылған платформаларды – оқытуды 

басқару жүйелерін қолдана отырып жүзеге асырылуы мүмкін. Білім беру үдерісін ұйымдастырудың 

классикалық тəсілдерін қайта қарау, электрондық ақпараттық-білім беру ортасын құру, электрондық 

білім беру ресурстарын қарқынды дамыту жағдайында оқыту əдістерін əзірлеу өзекті болып отыр. 

Қазіргі уақытта электронды оқу платформаларының (ЭОП) əр түрлі түрлері үлкен танымалдылыққа 

ие, олардың ең көп тарағаны, айтарлықтай педагогикалық əлеуеті бар. 

Физиканы оқытуға интерактивті жəне мультимедиялық элементтерді қосу оқушылардың 

қызығушылығын оятудың ыңғайлы құралы болып табылады жəне олардың өзіндік логикалық ойлау 

қабілетін дамытуға ықпал етеді. Бүгінгі таңда физиканың барлық дерлік саласын ойын ретінде 

смартфон құрылғыларына бағдарлама немесе ойын түрінде қол жетімді етіп жасақталған, сəйкесінше 

оқушыларды визуализация арқылы оқыту өте тиімді əрі оқушыларды сабаққа ынталандырудың жəне 

оқытудың маңызды құралы болып саналады [1,2]. Сондай-ақ, бірқатар жұмыстарда білім беру 

саласында геймификация технологиясын қолдану оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын 

арттыру, зияткерлік шығармашылық қабілеттерін, олардың өз бетінше жаңа білім алу, əртүрлі 

ақпарат көздерімен жұмыс істеу қабілеттерін дамытуға мүмкіндік беретін заман талабына сай оқыту 

нəтижелерін қалыптастыруда эффективті тəсіл ретінде көрсетілген [3-5]. 

Смартфондарға тиесілі ойындардан бөлек онлайн-веб лабораториялар бар екенін ескере кеткен 

жөн. Веб курстар презентация, дидактикалық оқыту, викторина сында тəсілдермен оқытуға 

негізделген. Электрондық оқыту элементтері қолданылып құрылған сабақ тек қашықтан білім беруде 

ғана емес, сонымен қатар дəстүрлі білім беру форматында да өз өзектілігін жоймайды. Жұмыста 

мектеп оқушыларына физиканы оқытуда ойын элементтері қолданылған интерактивті 

технологияларға талдау жасалынған. 
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Əр салада цифрлық қажеттіліктің өсуімен қатар интернационалдық цифрлық білім беру үрдістері 

де күшеюде. Білім беру тек мазмұны бойынша ғана емес, сонымен қатар оқыту əдістері мен 

ұйымдастырушылық формалары бойынша да даму үстінде. Бұл ретте оқытудың бір түрі 

қашықтықтан оқыту əдістері негізгі рөл атқаратын болады. Қашықтықтан оқытудың тиімділігі – бұл 

оқыту түрінкез келген уақытта жəне кез келген жерде білім алушыларға кез келген деңгейдегі (орта 

жəне жоғары) белгілі бір білім беру бағдарламасы бойынша контентті орналастыруы, ал студентке 

оны зерделеуге мүмкіндік беруінде болып табылады. Қазіргі Қазақстанда қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастырудың жинақталған тəжірибесі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) 

ұсынатын бай мүмкіндіктердің арқасында көптеген гуманитарлық пəндер бойынша қашықтықтан 

оқыту өте тиімді болуы мүмкін екенін көрсетеді. Дегенменде физика, электротехника, электроника 

жəне басқа да жаратылыстану пəндер бойынша оқушыларды нақты ғылыми-техникалық жабдықты 

қолданумен тығыз байланысты болғандықтан қашықтықтан оқыту жағдайы күрделене түседі. 

«Физика» пəнін қашықтықтан оқытуды тиімді ұйымдастыру жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалануға, атап айтқанда кейс-технология, CD/DVD-технология, оқу радиосы мен телевизиясы, 

видеожазбалар, интерактивті тақталар, телеконференцияларды қоса алғанда, желілік 

телекоммуникация құралдарына негізделуі тиіс. 

Физика пəнін қашықтықтан оқытуда қай форманы қолданған тиімді болады? 

Ақпараттық технологиялардың заманауи құралдары материалды ұсынудың яғни жаңа 

сабақтытүсіндірудің əртүрлі формаларын қолдануға мүмкіндік береді: ауызша жəне бейнелі (графика, 

дыбыс, анимация, видеожазба). Ауызша оқытуға арнайы видеоконференция өткізуге арналған 

платформаларды жатқызуға болады. Мысалы: ZOOM, Skype жəне т.б. Ал бейнелі оқыту жүйесіне 

анимациялық презентацияларды, оқытушының жасаған түсіндірме видеожазбаларын негізге алсақ 

болады. Видеожазбаны əртүрлі қолжетімді программалармен (Icecream Screen Recorder, Bandicam, 

Camstudio) өңдеуге болады. Менің ойымша, физиканы оқыту барысында бейнелі форманы қолданған 

тиімдірек болады. Оның себебі мынада: жазбаны қайта қарау мүмкіндігі; одан əрі жұмыс істеу үшін 

оқу материалдарының сақтаулы болуы; анимациялық презентацияларды қолданып оқушылардың 

қызығушылығын арттыру. 

Осылайша, қашықтықтан білім беру дəстүрлі оқыту формаларына қарағанда өзінің 

артықшылықтарына ие екенін байқаймыз. Ол оқушының психологиялық мəселелерін шешеді, 

уақытша жəне кеңістіктік шектеулігіне қарамай, оқушылар мен педагогтардың коммуникативтік 

саласын кеңейтеді. Физика пəнін оқыту процесінде қашықтықтан білім беру технологияларын дұрыс 

əрі тиімді қолдану оқу процесін нəтижелі етуге мүмкіндік береді. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 

Байсалова К. Н 

Саутбеков С. С. Д ф-м н. и.о.профессора 

КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 

curalay@mail.ru 

 

Изменение направления современного образования для соответствия требованиям современной 

экономики, где на рынке труда больше предпочитаются кадры с высоким креативным потенциалом, 

вносит свои коррективы к выбору методов преподавания даже таких фундаментальных предметов 

как физика. Хотя физика является одной из тех фундаментальных наук, которая не претерпевает 

поверхностного изучения, в современных реалиях многие темы не усваиваются студентами глубоко. 

Причины такого положения дел описаны не раз предыдущими исследователями, это и спад интереса 

к фундаментальным дисциплинам у современной молодежи, в связи с низкой оплатой труда 

преподавателей, нехватка квалифицированных учителей в школе, что влечет за собой слабые знания 

у абитуриентов по фундаментальным предметам. Многими исследователями неоднократно 

описывалось, как методы аналогии могут способствовать лучшему пониманию студентами 

материала. Метод аналогии настолько показал свою продуктивность в многочисленных 

исследованиях, что у нас возникла мысль использовать его для актуализации знаний по курсу 

электромагнетизма у бакалавров 1 курсов технических специальностей. Но в данном вопросе 

необходимо провести детальную работу над качеством применяемых аналогий. Передача 

инициативы по предложению аналогий учащимся часто приводило к тому, что они приходили к 

ложному выводу, следуя своим аналогиям. Например, возникала такая ситуация, что учащийся 

начинал сомневаться в правильности выбора обозначения положительных и отрицательных зарядов 

Б. Франклином, так как по его аналогии в природе отрицательный субъект должен отталкивать от 

себя, а к положительному «персонажу» все притягивается. Вывод в данной ситуации напрашивался 

сам: в вопросе применения аналогий необходим тщательный контроль со стороны учителя. Есть, 

несомненно, положительный момент в такой работе, заключающийся в эффективной групповой 

работе учащихся. 

На сегодняшний день существует множество аналогий в физике [1.2.3]. Многие приемы 

используются и учителями и студентами, изучающими физику. 

Наша работа опирается на предыдущие экспериментальные и теоретические исследования 

аналогии в преподавании и обучении физике. Перед собой мы ставим задачу расширить диапазон 

применения аналогии в разделе электромагнетизм, так как именно электромагнитные волны 

являются самыми абстрактными и трудными в понимании студентами во всем курсе физики. 

Расширить базу известных аналогий и выстроить четкую методику применения тех или иных видов 

аналогий на разных этапах изучения данного раздела. Это было бы хорошим подспорьем для 

учителей и студентов физики, у которых преобладает склонность к решению сложных задач, 

проведению точных математических расчетов, но которым сложно понять суть происходящих 

процессов, придумать свои когнитивные схемы для восприятия информации. 
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Функционaлды сaуaттылық қaлыптaстырудa: білім, білітілік, дaғды, құзіреттілік керек. Біз дəріс 

бaрысындa білімі мен біліктілігін aрттыруғa көп уaқыт жұмсaймыз. Aл дaғдыны қaлыптaстыруғa ұзaқ 

уaқыт қaжет. Біз ол үшін не істеуіміз керек? 

Функционaлдық сaуaттылық оқушылaрдың тaнымдық қaбілеттерінің деңгейін жəне 

оқушылaрдың өнімді жұмысының көрсеткішін білім деңгейі ретінде қaрaстырaды. Бұл деңгей 

өмірдің əртүрлі сaлaсындaғы тaпсырмaлaрды шешуде мектептік білім мaзмұнының қолдaнбaлық 

сипaтынa жəне оқушылaрдың игерген біліміне негізделеді. Оқушылaрдың функционaлдық 

сaуaттылығын физикa пəнінде қaлыптaстырудa бaсты орындa тұрaтын ұстaным – теория мен 

прaктикaның бaйлaныстa болуы ұстaнымы. Оның мəні – оқушылaрғa теориялық білім беріп қaнa 

қоймaй, сол білім, білік, дaғдылaрын VUCA өмірде, кез келген жaғдaяттa емін-еркін қолдaнa білуін 

қaмтaмaсыз ету. Ол үшін оқыту үдерісінде берілетін теориялық білімді өмірдегі жaғдaйлaрмен 

бaйлaныстырып, прaктикaлық жaғынa бaғыттaп отыру керек. Сондықтaн теория мен прaктикaның 

бaйлaныстa болу үшін ұғымдық, aқпaрaттық мaтериaлдaрдың бaлa өмірінде кездесетін түрлі 

проблемaлық мəселелерді шешуге көмегі тиетіндей, бaлa оны қолдaнa aлaтындaй прaктикaлық 

мaңызы ескерілуі тиіс. Сондaй-aқ оқушылaрдың оқу мaтериaлын тек жaттaп қaнa aлмaй, оның мəн-

мaғынaсын терең түсінуін қaмтaмaсыз ету міндетті боп сaнaлaды. Мысaлы, 8-сынып физикaсындa 

8,3с бөлімін толықтaй зерттеу тaпсырмaсы ретінде беруге болaды.(1-сурет) 

 

 
 

Сурет 1. 

 

Нəтижесінде оқушылaрдың зерттеу мəдениетін қaлыптaстырaды. Себебі, біріншіден, зерттеу 

бaрысындa оқушылaрдың коммуникaтивтік мүмкіндіктерін дaмытaды: кaтегориялық ұғaмдaрды 

қaбылдaу үшін бaзистік, aрнaйы терминдердің мəнін ұғыну керек. Мaғлұмaттaрды түсініп 

қaбылдaмaйыншa, оқушы бaсты мəселелер бойыншa қaндaй дa бір шешім қaбылдaй aлмaйды. 

Екіншіден, зерттеу əрекеті aқпaрaттық қызмет aтқaрaды: тaқырыбынa бaйлaнысты белгілі жүйелер 

жəне олaрдың құрaмдaс бөліктерін, құрылaмдaры анализ, талдау, жинақтау қабылеті дамиды . 

Сонымен қaтaр, адaм мен қоршaғaн ортaмен бaйлaныс жaсaудың дaғдысын игеру мүмкіндігіне ие 

болaды.Осы тапсырма арқылы қаржылық сауаты қалыптасады. Біртіндеп ғылыми көзқaрaсы 

қaлыптaсaды. Үшіншіден, зерттеу оқушының жеке тұлғaсын қaлыптaстыруғa ең бaсты, ой-өрісін, 

жaуaпкершілігін, еңбекқорлық, шыншылдық, өзaрa қaмқорлық, əдептілік пен сыпaйлықты дaмытуғa 

үлес қосaды. 
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Елбасы Н. Назарбаев “Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – 

білім. Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай 

тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. [1] Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр” деген 

болатын. Қазіргі заман мұғалімнен тек өзінің пəнінің терең білгірі болуды ғана емес, педагогикалық-

психологиялық жəне математикалық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік жəне ақпараттық 

жағынан сауатты болуды талап етуде. Сапалы білімсіз іргеңді нық ұстау, керегеңді кеңейтіп, 

босағаңды берік ұстау мүмкін емес. 

Жалпы физика курсының соңғы бөлігі болып табылатын «атомдық физика» курсында микромир 

ілімінің негізгі мəселелері қарастырылады. Бұл ілімді игеру əрдайым əдістемелік тұрғыдан 

қиындықтар туғызды, өйткені осы əрекеттің нəтижесінде классикалық физиканың негізгі ұғымдары 

мен принциптері туралы түсініктерді қайта қарастыра отырып, жаңа ұғымдар мен заңдылықтарды 

енгізу қажет. Əрине, Ньютон мен Лагранж механикасы, Максвелл мен Лоренцтің электромагниттік 

теориясы туралы терең білім қажет. Сонымен қатар, микроəлемнің күрделі құбылыстарының басым 

көпшілігі кванттық механика аппаратына жүгінумен түсіндіріледі.[3] 

«Атомдық физика» бөлімінде квантмеханикалық теориялар мен заңдылықтарды қамтитын 

кванттық материал зерттелгеніне қарамастан, оқытудың белсенді əдістері оқу процесін жандандыру 

үшін жиі қолданылады. Бұл əдістің ерекшелігі – ережелер мен дағдыларды қалыптастыру, 

құндылықтарды дамыту, ынтымақтастық пен өзара əрекеттесу атмосферасын құру. 

Оқытудың белсенді əдістері – оқу процесін ұйымдастыруға бағытталған жəне арнайы 

құралдармен білім алушыларды танымдық іс-əрекет процесінде оқу материалын өз бетінше, 

бастамашылық жəне шығармашылық игеруге ынталандыратын жағдайлар жасайтын педагогикалық 

іс-қимылдар мен тəсілдердің жиынтығы.[2] Оқытудың белсенді əдістері, əдетте, нақты өмірлік 

жағдайларды модельдеуді, проблемаларды бірлесіп шешуді, рөлдік ойындарды қамтиды. Оқытудың 

белсенді əдістерінің ерекшелігі келесідей: 

 Бірқатар маңызды білім беру мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету: 

 Оқытылатын пəндер саласындағы мотивация мен қызығушылықты ынталандыру; 

 Оқушылардың белсенділігі мен дербестік деңгейін арттыру ; 

 Сыни ойлау, өзара əрекеттесу, қарым-қатынас дағдыларын дамыту; 

 Өзін-өзі дамыту жəне жетілдіру, ақыл-ой белсенділігін арттыру жəне оқытушымен жəне білім 

беру процесінің басқа қатысушыларымен өзара əрекеттесу. 

Физика сабақтарында оқытудың белсенді нысандары мен əдістерін қолдану шығармашылық 

дамуды барынша жандандырады, əрбір білім алушының танымдық қызметін арттыру үшін қажетті 

жағдайларды қамтамасыз етуге ықпал етеді, əркімге өзін-өзі дамытуға жəне өзін-өзі көрсетуге 

мүмкіндік береді. 
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Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын сабақтың кез келген бөлімінде қолдануға болады. 

Жалпы деңгейлеп-саралаудың сабақ барысында қолданудың бірнеше түрі бар. 

Біріншісі, деңгейлеп-саралап оқыту – оқу материалының көлеміне байланысты. Бұл тəсілдің 

мазмұнына деңгейі төмен білім алушыларға тапсырманы орындауға көбірек уақыт бөлінеді, ал қалған 

топтарға қосымша тапсырмалар беріледі, мысалы қиынырақ жəне логикалық, ойын тəсілді 

тапсырмалар жəне т.б. 

Екіншісі, деңгейлеп-саралап оқыту – қиындық деңгейіне байланысты. Төмендегі кестеде қандай 

деңгейлік тапсырмалар қолданылатындығы көрсетілген. 

 

Кесте  1. Физика пəнінен есеп шығару барысында қолданылатын деңгейлік тапсырмалар 

 

Деңгейі Берілетін тапсырма 

1-деңгей 

тапсырмасы 

(А деңгейі) 

Физикадан анықтаманы біліп, тек бір формуланың көмегімен ғана 

шемімін таба алатын есеп беріледі. 

2-деңгей 

тапсырмасы 

(В деңгейі) 

Физикадан анықтаманы қолдана отырып, формулаларды қорытып 

шығара алатын тапсырмалар беріледі. 

3-деңгей 

тапсырмасы 

(С деңгейі) 

Физикадан анықтаманы қолданып, формулаларды қорытып, күрделі 

(графиктік немесе сурет сызуды талап ететін) есептер беріледі. 

 

Үшіншісі, деңгейлеп-саралап оқыту – білім алушылардың дербестік деңгейіне байланысты. Бұл 

əдістің ерекшелігі білім алушылардың əртүрлі топтары үшін оқу тапсырмаларында айырмашылық 

болмайды. Айырмашылығы оның орындалу барысында. Яғни, кейбіреулері мұғалімнің 

басшылығымен, ал басқалары өздігінен тапсырманы орындайды. 

Төртіншісі, деңгейлеп-саралап оқыту – білім алушыларға көмек көрсетуге байланысты. Бұл 

тəсілде білім алушылар барлығы бірдей деңгейлік өзіндік жұмыс орындайды. Егер тапсырманы 

орындау барысында қиындықтар кездескен кезде оларға мұғалім тарапынан көмек көрсетіледі. 

Бесіншісі, деңгейлеп-саралап оқыту – шағын топтарға бөлуге байланысты. Шағын топтар білім 

алушылардың зияткерлік қабілеттеріне сəйкес таңдалады, ал оның құрамы оқу іс-əрекетіне, 

тақырыпқа жəне тапсырмаларға байланысты өзгеріп ауысып отыруы мүмкін [1]. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы білім алушылардың ойлау қабілетін дамытады, есте 

сақтауын жəне зейінін жақсартады, физиканы меңгеруге деген сенімділіктерінің арта түсуіне 

тəрбиелеуге көмектеседі, ой-өрісін кеңейтеді жəне ауқымды ойлауға үйретеді. Педагогқа үнемі сабақ 

барысында бақылау жүргізіп, жасалынған жұмыс нəтижелеріне диагностика жасап, тақырыпты 

зерттеу барысында проблемалық мəселелерді анықтап отыру талап етіледі [2]. 
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Аудиторияның айырықша екендігін ескеру сонымен қатар онлайн оқытуды құрудың мақсаттары 

мен ерекшеліктерін ескеру жəне онлайн оқытуды құрудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, 

күтілетін оқыту нəтижелерін талдау, білім алушылардың бастапқы дайындық деңгейін жəне 

қойылатын талаптарды ескере отырып модель құру: 

 қашықтықтан оқытудың дидактикалық принциптері (A. A. Андреев,Б. Ф. Гуркин, М. А. 

Евдокимов, C.T. Лобачев, В. И. Солдаткин, В. А. Трайнев, C. А. Щенников)[1,2]; 

 қашықтықтан оқыту технологиялары мен модельдері (Е. С. Полат, A. B. Соловов, С. А. 

Спасский)[3]; 

 физиканы оқытуда қашықтықтан оқыту технологияларын қолданудың əдістемелік негіздері 

(H. H. Гомулин, А. и. Назаров, а. о. Чефранова)[4]; 

 пəндік білімді қашықтықтан оқыту құралдарына қойылатын талаптар (Б.С. Гершунский, Е. г. 

Захарова, а. п. Ершов, и. в. Роберт, A. B. Смирнов, В. В. Семенов)[5]. 

Егер қашықтықтан білім беру ресурстарын əзірлеу кезінде заманауи мультимедиялық пайдалану 

арқылы оқу материалдарының көрнекілігі арттырылса, онда білім беру мекемелерінде қашықтықтан 

білім беру ресурстарын оқытудың тиімділік деңгейі жоғарылайды, өйткені білім алушылардың 

қашықтықтанресурстармен жұмыс жасауға деген ынтасы артады. Бұл зерттеу барысында 

қашықтықтан оқудың сапалы деңгейіне жету жолындағы кедергілерді анықталды. Зерттеу барысында 

ыңғайлы үлгідегі сауалнаманы қолданып, зерттеушілік сипаттама тəсілін қолданады. 1-диагмаммада 

A, B, C, D кедергілер санаты жəне 1, 2, 3 кедергілер түрі қарастылған. Нəтижелер көрсеткендей, 

оқытушылар мен студенттер педагогикалық, техникалық, қаржылық немесе ұйымдастырушылық 

кедергілермен қатар оқу процесінде өздерінде кездесетін кедергілер қарастырылды. Күтілмеген 

проблемалар туындаған кезде осы кедергілерді жеңу жəне түсіну үшін ұсыныстар беріледі. Курстың 

толық бағдарламасы мен құрылымын меңгеруге 

шығарылатын оқу пəнінің мазмұнын қалыптастыру 

жəне көлемін анықтау, курсты оқуға ұсынылатын 

уақытты анықтау, электронды білім контентін 

дайындау. 

Сурет 1. Қашықтықтантықтан оқытудың сапалы 

деңгейіне жетудегі кедергілер 
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Бүгінгі таңда интернет əртүрлі ғылым салалары бойынша жан – жақты жинақталған ақпарат 

ошағы болып табылады. Интернет деп бүткіл əлемнің компьютерлері желіде бірігуін айтады. 

Интернет желісінен алынатын құжаттар гипермəтіндік пішімде дайындалған. Құжаттарды 

тасымалдаумен айналысатын интернеттің қызмет түрін World Wide Web (Web, WWW) деп атаймыз. 

Интернет өзара ортақтасып қосылған компьютерлердің жиыны ғана емес, ол қандайда бір ақпараттық 

кеңістікті құрайды. Бұл кеңicтіктегі жeкe құжaтты Web – беттep дeп aтaйды. Əдeттe бұл əpтүpлі 

oбьектiлep жиынтығынaн тұpaтын құжaт. Oның құpaмында мəтiндік, гpaфиктiк бeйнелep 

мyльтимeдиялық жəнe бacқа eнгізілетiн oбьектілep бoлады. Қазipгi кeздe Web – құжaттаpдың iшкі 

мaзмұнын HTML тiлiн нeмece бaғдaрлaмалay мүмкiндіктеpiн apнайы пaйдaлaнбaй-aқ, жылдaм 

өзгepтeтін көптeгeн тexнoлогиялар бap. 

Қазіргі білім беру жүйесінде виртуалды құралдарды пайдалану бойынша ғылыми-педагогикалық 

əдебиеттерге шолу жасалды. Осыған сүйене отырып, оқу процесінде виртуалды зертхананы 

қолданудың ерекше маңыздылығы анықталды. 

Бағдарламалық өнімдердің қазіргі заманғы нарықтағы көптеген түрлі бағдарламаларын 

ұсынатындықтан, виртуалды зертханалық жұмысты еш қиындықсыз орындауға мүмкіндік беретін 

бағдарламалық жасақтама құру қажеттілігі туралы мəселе туындады. Компьютердің көмегімен 

студент қажетті жұмысты оңай жəне тез орындай алады жəне оның орындалу барысын бақылай 

алады. 

Жұмыс жасау барысында заманауи web-құралдарды: HTML5, CSS3, JavaScript пайдалана 

отырып, виртуалды зертханалық жұмыс жасай алады. Əзірленген зертхана педагогтарға оқу-

педагогикалық процесті жүзеге асыруға көмектеседі. Сондай-ақ, ол күрделі зертханалық жұмыстарды 

жеңілдете алады, алынған тəжірибені көрнекі түрде көрсетуге ықпал етеді, оқу процесінің тиімділігін 

арттырады, студенттерді ынталандырады. 
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XX ғасыр бойы қашықтықтан оқыту бағдарламаларын университеттер, мемлекеттер жəне жеке 

компаниялар əр түрлі мəселелерді шешу үшін: алыс елді мекендердегі балаларды оқыту, жұмыстан 

қол үзбей кəсіби қайта даярлау мақсатында пайдаланды. Цифрлық технологиялардың дамуымен 

қашықтықтан оқыту форматтары дəстүрлі күндізгі білім беруге көбірек енгізіле бастады[1]. Қазіргі 

таңда барлығымыз COVID-19 пандемиясынан зардап шеккен елдерде болып жатқан қашықтықтан 

оқыту форматына мəжбүрлі түрде ауысудың ерекше процесінің бақылаушылары мен қатысушылары 

болдық. Осындай төтенше жағдайда қашықтан білім беру үшін кейбіреулердің жеткілікті тəжірибесі 

болса, кейбір оқытушыларға бұл форматта алғаш рет оқытуды ұйымдастыруда қиындықтарға тап 

болды. Қашықтан оқыту- білім беруші мен білім алушылар əр түрлі жерлерде орналасқанына 

қарамастан түрлі технологияларды қолданып бір-бірімен байланысқа шыға отырып ,білім алудың бір 

түрі[3]. 

Заманауи қашықтан басқару технологияларын қолдану арқылы оқушы-мұғалім байланысы 

орнықты. Топтық жұмыстар жəне шағын-жобалар құру үшін қашықтан оқыту кезінде сабақ беру 

барысында интерактивті тақталар қолданыс таба бастады. Интерактивті тақталар- əр оқушыға өз 

жұмысын тақтаға қоюға, ал мұғалімге əрқайсысына түсініктеме беруге жəне бағалауға мүмкіндік 

берді. Мұндай тақталарда бірлесіп жұмыс атқаруға немесе топтық жұмыстарды өткізуге ыңғайлы. 

Қолданысқа ие интерактивті тақталар қатарына: Miro, Idroo, Padlet т.б. жатады. 

Қашықтан білім беру кезінде білімді бағалаудың тағы бір формасы-тест. Тесттерді қолдану 

ұтымды жəне оқушылардың білімін, іскерлігін жəне дағдыларын тексеру əдістеріне қосымша білім 

берудің əртүрлі деңгейлерінде тиімді болып табылады. Қашықтан оқыту жағдайында Интернетте 

жасауға қол жетімді, тегін программалар пайдаға жарай бастады. Оқытушы тест арқылы бағалау 

барысында тесттің жүйелілігіне, оқушыны қызықтыруды да есепке алды. Тест құрастыруға Google 

Classroom, Quizizz, Kahoot, MyTestX бағдарламалары қолданылды. Бұл қосымшалар тегін, жеке 

"оқушы" жəне "мұғалім" режимі бар. Əр тапсырма үшін белгілі бір уақытты белгілеп,əр тапсырманың 

орындалу ұзақтығын анықтауға болады. Тесттер бір жауап нұсқасымен немесе бірнеше нұсқамен 

жасалады, немесе ашық тапсырмалар ұсынылады. Əр қосымша өзіндік бір қызықты интерфейске ие. 

Заманауи бағдарламалық жасақтамалар сапалы қашықтан тестілеу жүргізуге тест жасау мүмкіндігін 

береді[2]. 

Қашықтан білім беру кезінде оқушының білімін бағалауға мүмкіндік беретін түрлі форматтар 

бар. Ол мүғалімнің ойының ұшқырлығы мен тапқырлығына тəуелді. Ал жоғарыда аталған 

бағдарламалар қазіргі таңда қолданысқа жəне сұранысқа ие. 
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Бүгінгі таңда көптеген оқу орындары білім беру ортасында инновациялық технологияларды, 

соның ішінде физика, химия, биология, экология жəне басқа пəндер бойынша виртуалды зертханалық 

жұмыстарды пайдаланады, өйткені оқу орнында көптеген құбылыстар мен тəжірибелерді жүргізу өте 

қиын немесе мүмкін емес. 

Қазіргі уақытта интернетте қарапайым механикалық қозғалысты көрсетуден бастап кванттық 

механикаға дейін,мəтіндік материалды суреттейтін қарапайым статикалық суреттерден бастап 

күрделі мультимедиялық презентациялар мен дамыған басқару мүмкіндіктері бар виртуалды 

зертханаларға дейін əртүрлі тақырыптар бойынша көптеген демонстрациялар мен виртуалды 

зертханалар жасайтын қосымшалар бар. 

Мақалада қазіргі таңда виртуалды зертханалық жұмыстарды жасауда қолданылатын 

технологиялар қарастырылды.Қолданылатын технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері 

жетік қарастырылып,талданылды. 

Виртуалды зертхана – бұл нақты қондырғымен тікелей байланыссыз немесе ол болмаған кезде 

тəжірибе жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық-аппараттық кешен. Бірінші жағдайда, біз нақты 

зертхананы, қондырғыны басқаруға жəне алынған деректерді цифрландыруға арналған 

бағдарламалық жəне аппараттық құралдарды, сондай-ақ байланыс құралдарын қамтитын қашықтан 

қол жетімді зертханалық қондырғымен айналысуды қарастырамыз. Екінші жағдайда, барлық 

процестер компьютердің көмегімен модельдейміз. 

Виртуалды зертханалардың негізгі артықшылықтары: қымбат жабдықтар мен реактивтерді сатып 

алу қажеттілігінің болмауы. Қаржыландырудың жеткіліксіз болуына байланысты көптеген 

зертханаларда тəжірибе нəтижелерін бұрмалайтын жəне студенттерге қауіп төндіретін ескі 

жабдықтар орнатылған. Сонымен қатар,мысалы, физика сияқты салаларда жабдықтан басқа шығын 

материалдары қажет, олардың құны өте қымбат. 

Қорытындылай келе, виртуалды зертханаларды сабақта да, сабаққа өзіндік дайындық кезеңінде 

де қолдануға болады, олар физика заңдылықтарын тереңірек түсінуге жəне физикалық 

құбылыстардың мəніне енуге мүмкіндік береді. Компьютерлік эксперимент білім беру процессін 

түрлендіріп,əрі қызықты етеді, алайда шынайы тəжірибені толығымен алмастырады деп айтуға да 

болмайды. Ресейлік сарапшылардың пікірінше, оқытудың ақпараттық технологиялар практикалық 

жəне зертханалық сабақтардың тиімділігін кемінде 30% арттыруға мүмкіндік береді. 
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Жалпы физиканы үйрену барысында міндетті оқытылатын бөлімдердің бірі – Электр және 
магнетизм болып табылады. Орта мектеп курсында 8, 10 және 11 сыныптардың оқу 
бағдарламасында осы тақырыптар қарастырылады. Бұл тақырыптарды жыл сайын жүздеген мың 
оқушы үйренеді. Жоғары оқу орындарында (ЖОО) Электр және магнетизм дербес пән ретінде 
немесе жалпы физика курсының құрамдас бөлігі ретінде оқытылады. Пәннің академиялық жүктемесі 
мамандану саласына байланысты 3-6 кредит аралығында болып келеді. 

Оқушылардың ҰБТ жəне студенттердің емтиханға дайындалуына немесе білімін жетілдіру 

сұраныстарына арналған ыңғайлы жəне арзан білім беру тəсілі – онлайн оқыту болып табылады. Оған 

онлайн білім беруге деген сұраныстың жыл сайын артып келе жатуы жəне ашық oнлайн-платфoрма 

жасау жoбасы еліміздің 2011-2020 жылдарға арналған білім бeруді дамытудың мeмлeкeттік 

бағдарламасына енгізіліп, ол e-learning элeктрoндық білім бeру жүйeсін еліміздің 12 университетінде 

жүзeгe асырыла бастағаны [1] дəлел болады. 

Бұл сұраныс əлемдік COVID-19 пандемиясының салдарынан білім беру ұйымдарының қашықтан 

жұмыс жасауға көшуіне байланысты бұрынғыдан да арта түсті. Аталған жағдайға байланысты 

елімізде орта мектеп оқушылары үшін BilimLand, Daryn.online, Opik.kz, Оқушылар мен студенттерге 
арналған білім беру порталы сияқты платоформалар білім беру қызметінде қолданылды [2]. 

Еліміз ЖОО студенттері универстеттің жекелік қашықтан оқыту жүйелері жəне онлайн білім 

беру платформларын [3] қолданумен қатар, республикалық Mooks.kz платформасынан қажетті 
мағлұмат ала алады. Алайда, бүгінгі таңда бұл платформада электр жəне магнетизм пəніне арналған 

ашық онлайн курс жоқ [4]. Тек университеттерде жабық онлайн курстар жабдықталған. 

Онлайн білім беру технологиясының арқасында қазір оқушылар мен студенттерде шетелдік 

оқытушылардың курстарын тыңдауға мүмкіндіктері бар [5]. Алайда, шетелдік онлайн курстардың 

тілі көбінесе ағылшын тілінде, ал субтитрлері ағылшын, орыс тілдерінде болып келетіндіктен, 

үйренушілердің шет тілін білуі қажет болады. Бұл үйренушілердің білім алу кедергі болуы мүмкін. 

Бүгінде еліміздегі онлайн оқыту нарығындағы электр және магнетизм пәнін үйретуге арналған 
ұсыныстар сұраныстарды толық қанағаттандыруға жеткіліксіз. Сондықтан, бұл салада жұмыстар 
жасау онлайн білім беруді дамытудың өзекті салаларының бірі болып табылады. 
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Мeктeп оқушылар үшін оқуға дeгeн ынта жігeрінің, ізденімпаздығы мeн танымдық ой өрісінің 

артуына жəнe жeкe тұлға болып қалыптасуына ықпал eтeді. Қазіргі уақытта мeктeптe оқытылатын 

сабақтардың да заман талаптарына сай болуы міндeтті.Білім бeру барысында тeк мəлімeт бeрумeн 

шeктeліп қана қоймай,оқушының өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыру арқылы физика пəнін 

меңгеруіне мүмкіндік жасау [1]. Өзіндік жұмыстарды арнайы ұйымдастыру нəтижесінде оқу үрдісін 

жeтілдірудің негізгі шарттарын қалыптастыруға болады жəнe дe өз кeзeгіндe білім сапасын арттыруға 

да ықпал eтeді [2]. 

Oқушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру мaқсaты – ғылыми-зepттey жұмысынa ынтaлaндыpy 

жəнe бiлiм бepy прoцeсiнiң сaпaсын жəнe қapқындылығын apттыру бoлып тaбылaды.Оқушылaрдың 

өзіндік жұмысының мaңызын толығыpaқ түсiнy үшiн, oның aтқaрaтын нeгiзi мeн мiндeттeрiн aтaп 

айтар болсақ: 

-сaбaқтaн мeңгepгeн тeoриялық бiлімдeрін тeрeңдeту жəнe кeңeйту; 

-оқушылaрдың ойлау қaбілeттeрi мeн белсенділігін дaмыту; 

-oйлaу дeрбecтігін жəнe зeрттeу дaғдылapын дaмытy. 

Өзіндік жұмыс оқушылaрдың шығaрмaшылық қaбілeті мен біліктіліктeрін дaмытуғa мол 

мүмкіндіктeр жaсaйды. Оқытудың мaқсaт міндeттeрінe жəнe пəннің мaзмұнына, оқыту əдістерінің 

eрeкшeліктeрінe, оқушылардың даму дəрeжeсінe қарай өзіндік жұмыстарды бірнeшe əдістeр aрқылы 

іскe асыруға болады.Мысалы: 

 сайыс сабақтарын ұйымдастыру; 

 пікірталас (дебат) ұйымдастыру; 

 топтық жұмыс ұйымдастыру; 

 тест тапсырмаларын; 

 бақылау жұмыстарсын жсасу; 

 деңгейлік есептер шығарту; 

 тəжірбие жұмыстарын жасау. 

Осы айтылған əдістердің ішінде оқушылар үшін тиімдісі топтық жұмыстарды 

ұйымдастыру.Топпен жұмыс жасау арқылы оқушылар бір-біріне көмектесіп берілген тапсырманы 

толықтай меңгереді.Топ ішінде кері байланыс жүзеге асады жəне əр топ мүшесінің белсенділігі мен 

пəнгe дeгeн қызығyшылығы apтып,нaқты бip ғылым caлacындa бiлiм жинaқтayына ықпал етеді. 

Оқушының өзіндік жұмысы кез-келген пəнді оқыту əдістерінің қалыптасуына бағытталған. Топтық 

өзіндік жұмыс- оқушының ғылыми, оқу кəсіби қызметін қалыптастыруға,яғни аз уақыт кетіріп 

қажетті ақпаратты іздеуге жəне меңгеруге,теория мен тұжырымдамаларды жүйелеп жəне жіктей 

білуге, өз көзқарасын нақты айтып, дəлелдей білуге үйретеді. 
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Сандық білім беру ресурстарын сабақта қолдану ақпараттық – коммуникативтік технологияларға 

бай ортада білім алушылардың белсенді оқу жұмысын қамтамасыз етуге жағдай жасайды, олардың əр 

түрлі ақпарат көздерін пайдалану, қажетті ақпаратты тез таба білу қабілеттері дамиды. 

Физика сабағында сандық білім беру ресурстарын қолданудың мынадай артықшылықтары бар: 

 Физикалық процестер мен құбылыстарды сапалы көрсету; 

 Формулалардың, сызбалардың, графиктердің, диаграммалар айқын əрі визуалды түрде 

ұсынылған; 

 Шынымен де көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін құбылыстарды бақылау мүмкіндігі [1]. 

  

 
 

Сурет 1. – Miro қосымшасы көмегімен дайындалған «Плазма физикасы негіздері» пəнінде 

дəріс сабағында қолданылған презентациятақырыбындағы презентация 

Сандық білім беру ресурстары бір жағынан студенттерге негізгі ұғымдарды қалыптастыру 

процесін көрсетуге, екінші жағынан осы процеске белсенді қатысуға мүмкіндік береді. 

Физика пəнін түрлі сандық білім беру ресурстарын сабақтың əр түрлі кезеңінде қолдануға 

болады. Дəріс сабақтарын түсіндіру барысында сабақ презентациясын miro.com, 101 EDU PPT 

қосымшаларрының көмегімен дайындауға болады. Бұл қосымшалар дəрістің қызықты əрі түсігнікті 

өтуіне септігін тигізе алады. 

Сонымен қатар polleverywhere.com, kahoot бағдарламалары көмегімен семинар сабақтарына 

қосымша тапсырмалар дайындау студенттердің білімін бекітуге көмектеседі. Шапшаңдықты талап 

ететін тапсырмаларды қосу студенттерді тапсырмаларды тез əрі дұрыс шешуге дағдыландырады. 

Сабақты бір сарынды өткізу студенттерді жалықтыруы мүмкін. Соныдықтан олардың ынтасын 

оятатын түрлі сандық білім беру ресурстарын қолдану педагогтің сабақ өтуін жеңіл əрі қызықты 

етеді. Оқу процесінде сандық білім беру ресурстарын қолдану – бұл оқу процесін қарқындату, оны 

оңтайландыру, студенттердің пəнді оқуға деген қызығушылығын арттыру, білім беруді дамыту 

идеяларын жүзеге асыру, сабақтың қарқынын арттыру, өзіндік жұмыс көлемін ұлғайту тəсілдерінің 

бірін ұсыну əрекеті. 
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In the present work, a review of the scientific and pedagogical literature on the use of virtual tools in the 

system of modern education was conducted. Based on this, the special significance of using a virtual 

laboratory in the learning process was revealed. 

Since the modern market of software products provides many different shell programs, the question was 

raised about the need to create a software package that allows one to perform a virtual laboratory work 

without any difficulties. With the help of a computer, the student can easily and quickly complete the 

necessary work and monitor the progress of its implementation. 

In the course of the work, the virtual laboratory work was created, using the modern web-tools: HTML5, 

CSS3, JavaScript. The developed laboratory will help teachers to implement the educational and pedagogical 

process. It is also able to significantly simplify the conduct of complex laboratory work, contributes to the 

visual representation of the experience, increases the effectiveness of the educational process, motivates 

students. You can see the result in Figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. – Home page of the virtual lab 
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При обучении студентов дисциплине «Электричество и магнетизм» одним из различных 

методических приемов понимания студентами теоретического материала, формирования и развития 

их мышления является активизирующий момент занятия. Как известно, этот момент, момент, когда у 

студентов появляется положительный эмоциональный настрой при переходе на новый вид 

деятельности. Обычно работа на уроке условно делится на несколько этапов. Рассмотрим один из 

этапов. При переходе к новой теме преследуя определенную мотивацию, преподаватель интересуется 

исходным мнением студента по изучаемому вопросу путем использования «педагогического 

рисования». Под «педагогическим рисованием» мы понимаем «технику и методику воспроизведения 

рисунков и чертежей, необходимых для правильного обеспечения педагогического процесса» [1]. 

Например, с помощью предложенного рисунка, связанного с электростатическим полем, студент 

составляет исходное мнение о практическом значении статического электричества и рассказывает о 

нем. Его отношение к новому материалу и является тем активизирующим моментом. Приступая к 

следующему этапу, преподаватель организует дальнейшее изучение фактов, понятий, раскрывающих 

ведущие идеи запланированные им. 

Итак, сделать занятие насыщенным позволяет включение в учебный процесс физических 

рисунков. По методическому приему дидактического ориентира «педагогического рисования» 

наглядность рисунка дает опору на образы. Изображенный, с глубоким смыслом рисунок удивляет, 

настраивает на получение новых знаний, подчеркивает научную мысль, воссоздает различные 

фактические характеристики, активизирует мыслительную деятельность и вызывает стремление 

узнавать. Но, этот интерес также может быстро исчезнуть и преподавателю необходимо так 

организовать преподавание, чтобы поддержать у студентов стремление узнавать новое через рисунок. 

Например, изучение теоретических материалов «Электростатики» начинается с усвоения 

фундаментальных понятий современной физики: электрического заряда и электрического поля. 

Руководствуясь, тем, что вокруг заряда по всем направлениям простирается электрическое поле до 

бесконечности, так как взаимодействие зарядов существует независимо от расстояния между ними, 

можно рассмотреть возможность визуализации электрических полей при помощи силовых линий. 

Это убеждает студентов в реальности существования электрического поля, его проявлениях и 

помогает создать у них геометрический образ электрического поля. Для наилучшего восприятия 

учебного материала разрабатываются простейшие задания на основе физических рисунков. Как 

показывает опыт, можно использовать задания с готовыми рисунками или попросить студентов 

изобразить линии напряженности электрического поля положительного заряда, сообщенного 

металлическому предмету, имеющему форму пятиконечной звезды и др. 

Использование заданий на основе «педагогического рисования» вызывает интерес студентов к 

обучению, ориентирует их на достижение наилучших результатов и формирует образное мышление. 
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Физика мамандығы бойынша ЖОО-да Статистикалық механиканың заңдарын, принциптерін, 

методын оқытудың маңызы өте зор; бұл физика ғылымындағы түрлі Механика салаларының 

(классикалық, релятивистік, кванттық) негіздерін оқытумен қатар. Сондықтан «Объектінің 

микрокүйлері» ұғымын қалыптастыру тек классикалық түсініктермен ғана түсіндіру сөзсіз 

дəлелденген жəне абстракциялық талдауларға сүйенуге мəжбүр етеді, яғни зерттеу жұмысында 

мұндай жағдайда ұзақ жəне күрделі мынадай қажеттіліктер туындайтындығын көрсетеді: 

1) күй дегеніміз 6 өлшемді фазалық кеңістіктің фазалық нүктесі екенін түсіндіру нəтижесінде 6 

өлшемді кеңістік пен ондағы нүктені елестуімізге тура келеді; 

2) кез-келген жағдайда нүктелер санының саналмайтын, жəне нүктенің орнына күй деп 

кеңістікте көлемі h3 тең кубик/ұяшықты елестету керек екенін түсіндіру; 

3) күйдің барлығы мүмкін болмайтын, тек энергияның, бөлшектер санының, қозғалыс 

кеңістігінің (көлемнің), импульс моментінің жəне т.б. сақталу заңдары шарттары сияқты сыртқы 

шарттарды қанағаттандыратын ұяшықтардың/күйлердің болатынын түсіндіру керектігінде қиындық 

тудырады. Осы мақсатта бір бөлшекті объектінің бір өлшемді қозғалысын қарастырғанның өзінде 

оның күйлері фазалық траекторияның сызықтарында жататынын түсіндіру қажет; 

4) абстрактілі-дедуктивті қиындықтар аз да болса туындайды. Энергия, жылдамдық модулі 

жəне оның проекциялары секілді əртүрлі категориядағы физикалық шамалардың таралу 

функциясының физикалық мағыналарын, қасиеттерін, таралым функцияларын қолдану тəсілдерін 

түсіндіру үшін бірнеше уақытты талап етеді; 

5) Статистикалық механиканың мүмкін болатын күйлердің тең ықтималдығы туралы негізгі 

постулаттың негіздемесін (ойша, физикалық бейнелеу арқылы) педагогтың түсіндіруі мен студенттің 

түсінуінде үлкен қиындықтар тудырады; 

6) тіпті Статистикалық механиканың қарапайым түсінігі – макрокүйлердің анықтамасына 

қанағаттанушылық пайда болады. Қысым, температура, көлеммен сипатталатын газдың күйі 

макрокүйлер деп аталады. Бірақ бұл термодинамикалық анықтама ғана, мұнда макрокүйлердің 

күйлерден қалыптасатынын еш меңземейді! 

Қорыта келе айтарымыз, студенттерге мыналарды мұқият түсіндіру керек: 

- Статистикалық механиканың негізгі есебі макро жəне микрофизика арасындағы 

ұғымдарды/шамаларды байланыстыратын үлестірім функцияларын анықтау/енгізу болып 

табылатындығын. Қандай да бір физикалық шаманың таралу функциялары жеке күйлердің емес, тең 

ықтималды күйлердің тобы болатындығын; 

- барлық мүмкін болатын таралым функцияларының арасында, тепе-теңдік күйде ғана жүзеге 

асатын ең ықтималды таралу болатындығын; ең ықтималды таралу ұшы тым жоғары функция, жəне 

ол тепе-теңдік күйде ғана жүзеге асатындығын. 
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На сегодняшний день, новые стратегические направления, направлены на повышение 

эффективности и конкурентоспособности экономики и общества и устанавливают высокие стандарты 

качества профессионального образования в подготовке молодых кадров. Инженеру нужны 

специальные компетенции, которые отличаются от научно-теоретических и простых практических 

видов компетенций. В этом случае обучение будущих инженеров в соответствии с требованиями 

профессиональной подготовки для реализации стратегии индустриально-инновационного развития и 

экономического роста общества в рамках высшего вуза предполагает целенаправленное 

формирование и развитие технических компетенций (ТК) студентов в процессе обучения. 

В трудах Н.А. Шматко, А.Ю. Славиной, О.П. Корниенко и О.Ф. Фираловой, Л.А. Борисовой, Н. 

Агеевой, Е. Атлягузовой технические компетенции интерпретируются как овладение знаниями, 

умениями и способностями, которые необходимы для выполнения работы по специальности при 

одновременной автономности и гибкости в части решения профессиональных проблем; работа в 

коллективе и профессиональной межличностной среде; проектирование стандартов, представляющие 

собой «элементы компетенций»; успешное использование способностей, позволяющие удачно  

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями рабочего места [1-3]. 

Вместе с тем, в работах зарубежных авторов (У. Бихам, Джон Замбони, Лаура Брамбл, Л. Мартин, 

Л. Боятзис, Е. Ричард и др.) технические компетенции характеризуются таким образом: 

1. Использование знаний и навыков, которые необходимы для плодотворной деятельности в 

конкретной роли или коллективе рабочих мест в предприятии. 

2. Применение в сочетании с межличностной или общей компетенцией для создания 

высокоприоритетных профилей заданий, которые необходимы для успешной работы. 

3. Способность отличать рабочие места в профессиональной области [4-5]. 

Учитывая вышеизложенное, анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

технические компетенции – это знания, умения, навыки и качества личности, способствующие 

действовать надлежащим образом в соответствии с требованиями производственной деятельности, 

организованно решать ряд профессиональных задач в сфере технического труда, готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области технической деятельности. 
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В связи современными требованиями к обучению будущих специалистов нами разрабатывались 

дидактические условия эффективного формирования технических компетенций студентов на 

младших курсах технического университета на основе профессионально-направленного обучения с 

ориентацией его на объект будущей профессиональной деятельности специалиста. 

При формулировании цели обучения лекционных занятий, необходимо показать роль 

физических законов и явлений, учитываемых в будущей профессиональной практике студентов, 

в нашем случае, в технических средствах и инструментах, используемых в электроэнергетике, 

применение демонстрационных материалов в виде презентаций (слайдов, видео), которые 

раскрывают принципы построения и работы оборудований, основные законы физики и их 

особенности. Примером такого лекционного занятия является тема «Применение законов 

теплового излучения и фотоэлектрических эффектов в электрических цепях и системах». Здесь 

содержание и цели лекции ориентированы на профессиональный опыт. Такая тема является 

одной из самых важных тем для профессии, как тепловое излучение и законы 

фотоэлектрического эффекта применяются к важным устройствам, используемым в 

электрических системах, таким как счетчики тепла и пирометры, фотоэлементы, тепловое 

излучение и его датчики (рисунок 1). В ходе лекции объясняются лектором принципы 

технических средств, их применения в профессии.  

 

 
 

Рисунок 1. Технические средства для исследования электроустановок на основе закона 

теплового излучения (на основе закона Стефана-Больцмана). 
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Подготовка будущих инженеров в соответствии с требованиями экономического роста общества 

в рамках вуза предполагает целенаправленное формирование и развитие технических компетенций 

(ТК) студентов в процессе обучения. 

В связи с этим, после результата констатирующего эксперимента на базе Алматинского 

университета энергетики и связи имени Г. Даукеева, целью которого было определение уровни 

технических компетенций студентов 1-2 курсов, нами был проведён формирующий 

эксперимент на базе названного университета.  

В ходе формирующего эксперимента нами были особо выделены все формы обучения, как 

лекционные, лабораторные, практические, расчётно-графическая работа (РГР), самостоятельная 

работа студента (СРС) (задания к РГР и СРС, наполненные с техническим содержанием были 

разработаны и апробированы, выпущены в виде методических указаний для студентов 

технических специальностей), научно-исследовательская работа студента (НИРС). 

В данном исследований мы рассмотрим научно-исследовательскую работу студента, которая 

является одним из важнейших источников формирования технических компетенций (ТК) бакалавра. 

В этой связи к научно-исследовательской работе студента был привлечён студент Сейтбатал Б., 

результаты его работы были представлены на научно-практической студенческой конференции 

(НПСК), где по результатам НПСК занял призовое место. Научная работа студента на тему 

«Двигатель внутреннего сгорания на водородном топливе», на сегодняшний день является одним из 

технических направлений, что предусмотрено Государственной программой Энергосбережения 

Республики Казахстан. 

В указанной работе студент исследовал и проанализировал принципы работы двигателей 

внутреннего сгорания, электромобилей, гибридов и пути выработки полученную энергию в 

электрическую и т.д. 

Таким образом, студент участвовал в НИРС на практике и в науке сделал свои первые шаги, а 

результаты использованного профессионально-направленного обучения по формированию 

технических компетенций показали возможность вовлечения каждого студента в самостоятельную и 

эффективную научную работу по овладению знаниями и умениями по физике, направленные на 

будущую профессиональную деятельность. 
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Қазіргі таңда жаппай ашық онлайн курстары (ЖАОК) үздіксіз білім алуда, ашық жəне 

қашықтықтан оқытуда, білім берудегі жаңа технология мен жаңа бағыт ретінде маңызды рөл 

атқарады. 2012 жылдан бастап жаппай ашық онлайн курстардың ашылуымен онлайн білім алу 

қарқынды өсе бастады. Осы уақыттан бастап жаппай ашық онлайн курстарына арналған 

платформалар көбейді.Осы платформалардың ішінен барлық əлемге танымал, бұрыннан пайдаланып 

келе жатқан екі платформа туралы айта кетсек [2]: 

Coursera платформасы. Платформаны 2012 жылы Стэнфорд университетінің информатика 

профессорлары Эндрю мен Дафна Коллер құрған. Бүгінгі таңда Coursera серіктестері Канада, 

Жапония, Қытай, Франция, Ұлыбритания, Дания сияқты əлемнің 24 еліндегі 108-ден астам 

университеттермен, ұйымдармен жұмыс жасайды. Платформа бірнеше тілде жүргізіледі жəне əр 

түрлі тақырыптар бойынша курстар өтеді.Курстардың ұзақтығы шамамен 6-10 аптаға дейін, аптасына 

1-2 сағаттық видео дəрістерден тұрады, курстарда тапсырмалар, апта сайынғы жаттығулар, кейде 

қорытынды жоба немесе емтихан болады. Курс соңында ақысын төлегеніңізге байланысты 

сертификаттар беріледі: расталған (ақылы) жəне расталмаған (ақысыз). Ақылы курстардың бағасы 

29-99$ құрайды. 

Khan Academy платформасы. Coursera-мен салыстырғанда хан академиясы əлдеқайда 

ыңғайлы.Техникалық мамандықтағы студенттердің барлығы Хан академиясының дəрістерімен 

емтихандарға дайындалады, өйткені олар қарапайым жəне түсінікті. Сонымен қатар кез-келген 

уақытта дəрістерді қарай аласыз, ешқандай шектеу қойылмаған. Байқағаныңыздай бұл платформа 

мұғалімдерге, студенттер мен оқушыларға ыңғайлы. Платформа тегін, бірақ курсты аяқтау 

барысында ешқандай сертификат берілмейді[1]. Ендігі кезекте жалпы ашық онлайн курстардың 

құрылымы туралы айта кетсек... Жалпы ашық онлайн курстарын ашу үшін неден бастасам болады? 

Курстың ішінде не болуы керек? деген сұрақтарға жауап іздейміз. Осы сұрақтарға жауап берсек: 

- Ең алдымен курсты ашу үшін қандай мақсатпен ашып жатқаныңыз анықтап алынып, аудитория 

таңдап алынады. 

- Келесі кезекте курс сценарий құрылады (курстың түрі, бөлімдері, əр слайдқа арналған 

жағдайлар, тест мазмұны, анимация) 

- Курстың дизайны таңдап алынады. Қолданылуы оңай əрі ыңғайлы болуына назар аударылуы 

шарт. 

- Дəрістер міндетті түрде болуы керек. Дəрістердің қарапайымнан күрделіге өтуін, олардың бір-

бірімен байланысы тексерілуі керек. 

- Өзін- өзі тексеру мақсатында тесттер, диалогтар, тапсырмалар дайындалуы шарт. Тапсырмалар 

өтілген дəрістерге сай болуын қадағалау қажет. Тек ғылыми тапсырмалар емес, логикалық өмірмен 

байланысты тапсырмалар болған жөн. 

- Міндетті түрде кері байланыс жасалуы керек. Курсты оқыған студенттер курс туралы өз пікірін 

білдіріп, осы арқылы курстың артық немесе кем тұстарын білумен қатемен жұмыс жасалынады. 

Жоғарыда біз онлайн курс құрудың негізгі сатыларын атап өттік. Осы негізгі сатылары арқылы 

өзіңіздің онлайн курсыңызды басынан бастап жоғарғы деңгейге дейін жасай аласыз. Курсыңыздың 

жоғарғы деңгейде болуы сіздің ойыңыздың ұщқырлығы мен жасаған жұмысыңызға байланысты. 
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Ғылым мен техника қатар дамып, адамзат қоғамы ХХI ғасырдың табалдырығын аттаған кезеңде 

студенттерге белгілі көлемде білім, білік дағдыларын меңгертумен бірге оларды шығармашылық 

жағынан дамыту, еліміздің құзырлы, білімді, білікті азаматы етіп шығару бүгінгі күннің басты талабы 

екені айдан анық. Қашықтықтан оқыту кезінде физика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың тиімділігі төмендегідей: 

 студенттердің өз бетімен ізденуі жəне берілген тапсырмаларға жауапкершілікпен қарауы; 

 Google Forma платформасы арқылы білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы 

тексеру, сауалнама жүргізу (1-сурет) жəне дəріс сабағы кезінде Miro қосымшасын тиімді пайдалану; 

 қашықтықтан білім алу жəне білім беру мүмкіндігінің болуы жəне студенттердің ой-өрісін, 

дүниетанымын кеңейтуде АКТ-ның ықпалы[1]. 

 

 
 

1-сурет. «Физика» мамандығының студенттерінен алынған сауалнама 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалану қашықтықтан оқытудың тиімді 

əдістерінің бірі деп ойлаймын. Осындай əлемде болып жатқан пандемия кезінде таптырмас оқу 

құралы болған Google Forma платформасы, Miro қосымшасы жəне Kahoot бағдарламасын атап 

айтқым келеді. Мысалы, студенттерден Google Forma платформасы арқылы сабақты бекіту кезінде 

тақырыпқа байланысты тест сұрақтарын құрастырып алуға жəне кері байланыс құралы ретінде 

қолдануға болады. Сонымен қатар, студенттердің ойлау жəне шапшаңдықтарын дамыту үшін Kahoot 

бағдарламасын қолдану арқылы сабақты қызықты етіп өткізу ұстаздың шеберлігіне байланысты. 

Білім беру ұйымдарының даму болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп отыратын ақпарат 

көлемімен айқындалады. Студенттерге білім беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану жəне 

инновациялық бағытта жұмыс жасай алу қазіргі заманның басты талабы екені белгілі. Білім беру 

жүйесін ақпараттандыру жəне ақпараттық – коммуникациялық технологияны оқу-тəрбие үрдісінде 

пайдалану студенттің өз мамандығына қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, 

шығармашылығын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы бəсекеге 

қабілетті мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайды. 
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На сегодняшний улучшать качество образовательных процессов можно различными способами. 

Самым высокоперспективным направлением из этих способов считается интегрирование 

образовательных технологий. Интеграция образовательных технологий в учебный процесс требует от 

учителей уделять особое внимание развитию мышления учащихся, выбору содержания дисциплин, 

методов преподавания, предусмотреть критерии оценивания [1]. 

Однако не все преподаватели высших ученых заведений умеют грамотно определять наиболее 

эффективные образовательные технологии и успешно их интегрировать. 

Согласно исследованиям, выполненным в этой области, интеграция образовательных технологий 

обеспечивает повышение качества учебного процесса в высших учебных заведениях [2]. 

Цель нашей работы – разработать модель интегральных образовательных технологий и 

проверить их эффективность с помощью педагогического эксперимента. Наша конечная 

синтерированная модель будет состоять из следующих блоков (рисунок 1), которые позволят 

повысить самостоятельность студентов, мотивировать их на активное участие на занятиях. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель новой интегрированной образовательной технологии 

 

В свою очередь компоненты должны включать в себя принципы технологий, особенности 

содержания обучения, подбор методики обучения и контроль успеваемости студентов. 

Разработанная модель откроет для преподавателей возможность использования на практике 

новых способов планирования учебного процесса. 
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Экологиялық мəселелер ғаламдық сипатқа ие жəне оларды кешенді тəсіл арқылы ғана шешуге 

болады. Экологиялық білім берудің дидактикалық негіздері оның теориясы мен практикасының 

маңызды компонентін құрайды. Орта мектепте жинақталған үлкен тəжірибеге қарамастан, 

экологиялық білім мазмұнын нақты жүйелеу жоқ, көбінесе практикада оқушылардың өзіндік 

белсенділігін нашар жұмылдыратын оқыту əдістері қолданылады. Бұл жағдай бірінші кезекте 

экологиялық білім берудің дидактикалық негіздерінің жеткіліксіз болуына байланысты[1]. 

Шындығында, əдістемелерде ұсынылған экологиялық білім беруді ұйымдастырудың əдістері мен 

формалары жетілдіруді қажет етеді. Жұмыстың мақсаты – қазіргі заманғы өндіріс жағдайында орта 

мектепте физика пəнін оқыту үдерісінде экологиялық білім мен тəрбие берудің жетілдірілген 

мазмұнын жəне əдістемесін ұсыну. Мақсатқа сəйкес зерттеу міндеттері анықталды: 

1. Орта мектепте экологиялық білім беруді жетілдірудің əлеуметтік-экономикалық, 

ұйымдастырушылық жəне педагогикалық шарттарын анықтау. 

2. Мектеп оқушыларына экологиялық білім беру мүмкіндіктерін анықтай отыра[2], оның 

өлшемдері мен көрсеткіштерін белгілеп, олардың негізінде оқушылардың білім деңгейін анықтау; 

3. Жаратылыстану пəндерін оқыту үдерісінде оқушыларға экологиялық дайындығын күшейтуге 

ықпал ететін əдістер мен құралдар жүйесін құру, оның тиімділігін тəжірибелік педагогикалық 

эксперимент арқылы анықтау 

Жұмыстың əдіснамалық негізі – білім теориясы; тұлғаның іс-əрекетіне əлеуметтік бейімделген, 

белсенді, шығармашыл тұлға ретінде дамуы мен қалыптасу теориясы; экологиялық білім туралы 

заманауи теориялар; тұтас педагогикалық процестің теориясы, жаңа технология мен өндірістік 

технологияларды зерттеуге жүйелі көзқарас. Бұл жұмыста физика курсында ғылыми-техникалық 

прогрестің маңызды бағыттарын зерттеу негізінде ұйымдастырылған оқытудың жаңа əдістемелік 

жүйесі мен тұтас білім беру процесі қарастырылған. Мектеп оқушыларының экологиялық 

дайындығы олардың заманауи технологияның жалпы ғылыми негіздері туралы білімдерін жəне 

физикалық білімдерді қолдана отырып өндірістік жəне техникалық мəселелерді шешу қабілеттерін 

қамтиды[3]. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

- қазіргі өндіріс жағдайында физиканы оқытудың тиімділігін қамтамасыз ететін 

ұйымдастырушылық формалар мен əдістерді модельдеудің əлеуметтік-экономикалық жəне 

педагогикалық принциптері анықталды; 

- физиканы оқыту процесінде оқушыларға экологиялық білім берудің əдістемелік жүйесінің 

моделі жасалды, оның белгілері, көрсеткіштері, деңгейлері анықталды, тиімділігі эксперименттік 

түрде дəлелденді. 
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Перевод на дистанционный формат обучения, помимо ожидаемых объективных трудностей, 

предоставил лектору и обучаемому дополнительно большой набор инструментов в образовательный 

процессе. 

Нами были отработаны и закреплены эффективные методы проведения занятий по дисциплине 

«Графические интерфейсы и автоматизация эксперимента в ядерной физике» с использованием 

современных платформ для дистанционного обучения. 

Преподавание численных методов, компьютерного моделирования и смежных с ними дисциплин 

предполагает активное использование платного и бесплатного программного обеспечения, 

инструментов визуализации, широкополосный доступ в интернет и использование различных 

справочных ресурсов. 

Отработаны методики интерактивного взаимодействия с обучающимися в части установки 

программного обеспечения, совместной работы над программным кодом с использованием 

удалённого доступа к рабочему столу обучающегося. 

Были рассмотрены методики контроля посещаемости и успеваемости на лабораторных занятиях 

и лекциях. Особое внимание уделяется оцениванию работ студентов, выполняемых в группе и 

самостоятельно, решению возможных проблем, связанных с работоспособностью компьютера 

студента, экстренному дублированию работ, предназначенных для выполнения на персональном 

компьютере, в формат сотового телефона и другие задачи. 
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ШЫҒАРУ СПЕКТІРІН ТАЛДАУ ҮШІН КЕЙС ЖАСАУ 

 

Сейдуалы Х.Б. 
Әл – Фараби атындағы ҚазҰУ 

Физика-математика ғылымдар кандидаты, аға оқытушы Нұрғалиева Қ.Е. 

xado.0612@mail.ru 

 

Жұмыс жоғары оқу орындарында активті оқыту əдістері қаншалықты қолданылатынын 

"Атомдық физика" курсы негізінде саралауға бағытталған. Саралау студенттер арасында сауалнама 

жүргізу арқылы өткізілді. 

Сауалманама сұрақтары «атомдық физика» курсы бойынша лекция, семинар, лаборотория 

сабақтар кандай форматта өткізіледі, семинар сабақта берілетін тапсырмалар деңгейленеді ме, 

лекцияда берілетін мəліметтер студенттерге қаншалықты түсінікті екенін анықтауға бағытталды. 

Сауалнама қорытындысына сүйенетін болсақ, қазіргі уақытта «атомдық физика» курсы бойынша 

лекция сабақтар дəстүрлі форматта өткізіледі. Яғни, оқытушы тақырып бойынша лекция оқиды, 

арасында студенттерге сұрақ қойып отырады. Семинар сабақтарға келетін болсақ, сабақ 

уақытысында тақырып бойынша мысал есептер талданып, үйге ұқсас есептер беріледі. Есеп 

тапсырмалар студенттер деңгейіне сай бөлінбейді. Лабороториялық сабақ кезінде студеттер топқа 

бөлініп, лаботориялық жұмыстар орындайды. 

«Атомдық физика» курсы бойынша берілетін мəліметтерге келетін болсақ, студенттердің 60 

пайызы мəліметті толық игере алған, алайда 25 пайызы студенттер берілген мəліметтер түсініксіз 

дейді, ал 15 пайыз студенттер білмейтіндігін айтты (1 – сурет). 

25 пайыз студенттер мəліметті өмірдегі қолданысымен байланыстыру көбірек болғанын қалайды, 

ал 15 пайыз студенттер материалдар түсінікті ме деген сұраққа білмейтіндігін айтып, жауап берді. 

Өзіндік бағалауына қанағаттанбаған 40 пайыз студенттер үшін «Атомдық физика» пəнін оқытуда 

лабораториялық сабақтарға кейс-əдісін еңгізуді ұсынғымыз келеді. Жəне мəліметтер біржақты болып 

қалғандықтан, кейс тақырыбын нақтылау үшін жəне оның оқу процесіне еңгізілуі қаншалықты 

мүмкін екендігін айқындау үшін қосымша оқытушылармен интервью түрінде сауалнама қажеттілігі 

туындады. 

 

 
 

1-сурет. Дəстүрлі əдіс бойынша өткізілген сабақ нəтижелері  
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ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ КЕРІ БАЙЛАНЫС САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

 

Төкен Н.Н. 
Ғылыми жетекшісі: Габдуллина Г.Л., ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, Қазақстан 

e-mail: nesibelitoken@gmail.com 

 

Білім алушылардың кері байланыс сауаттылығы дегеніміз – ақпаратты түсіну жəне жұмысын 

немесе оқу стратегиясын жақсарту мақсатында пайдалану үшін қажет екенін түсіну, қабілеттілігі мен 

бейімділігін дамыту болып табылады. 

Кері байланыс – бұл студенттердің қабілеттерін жақсарту, көмектесу мақсатында орындалатын, 

бақылауға негізделген ақпарат алмасу. Тиімді бақылау қатынастарының нəтижесінде оқытушы мен 

білім алушы арасында құрмет, арадағы ынтымақтастық, эмпатия, сенім, қолдау көрсету, қатал 

шешімнің болмауы, этикаға басты назар аудару сынды қасиеттерді қамтиды [1]. 

«Электр жəне магнетизм» бөлімі бойынша 97 білім алушымен жұмыс жүргізу барысында 

студенттердің əр аптада өткен тақырыптары бойынша тест тапсырмаларын орындау арқылы 

білімдерін анықтау міндеттелді. Тест тапсырмаларын Microsoft Teams, Google Form 

платформаларында алынды жəне кері байланыс жасалды. Студенттерден қашықтықтан оқу кезіндегі 

оқу үрдісіне байланысты сауалнама алынды жəне тестпен жұмыс жасау қаншалықты тиімді екені 

көрсетілді. Кесте 1-де сауалнама сұрақтары көрсетілген. Жалпы 81 студент сауалнама сұрақтарына 

жауап берді. 

 

Сауалнама сұрағы Иə Жоқ 
Жауап беруге 

қиналамын 

«Электр жəне магнетизм» бөлімін меңгеруде қашықтықтан 

оқыту кезінде оқытушымен ақпарат алмасу қиындық туғызуда деп 

ойлайсыз ба? 

26 51 4 

Орындаған тапсырмаңызға байланысты оқытушының ойын білу 

сіз үшін маңызды ма? 
79 2  

«Электр жəне магнетизм» пəнінде тест арқылы қайталау 

жүргізуді тиімді деп есептейсіз бе? 
78 2 1 

 
Кесте 1. Сауалнама бойынша студенттердің жауаптары 

 

Студенттердің өз жұмыстарын бағалау жəне оқуын жақсарту үшін кері байланыс сауаттылығын 

дамыту арқылы ақпаратты пайдалануға көбірек мүмкіндігі бар [2]. Кері байланыс сауаттылығын 

дамыту студенттердің білім алу үрдістерін жəне олардың оқу нəтижелерін жақсартуға талпыныс 

жасау үшін маңызды. Кері байланыс сауаттылығы – жоғары оқу орындарында оқу үлгерімін арттыру 

құралы ғана емес, сонымен қатар жұмыстың нəтижелі орындалуы жəне өмір бойы оқу үшін маңызды 

элемент екенін көрсетеді. Білім алушылар мен оқытушы арасындағы кері байланысты дамыту білім 

берудің маңыздылығы мен күрделілігіне байланысты көбірек назар аударуды жəне талқылауды талап 

етеді. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер 

 

1. Clynes, M.P. Feedback: an essential element of student learning in clinical practice. / M.P. Clynes, S.E.C. Raftery // 

Nurse Education in Practice, 2008, 6, 405-411. doi:10.1016/j.nepr.2008.02.003. 

2. Carless D. The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback / David Carless & David Boud // 

Assessment & Evaluation in Higher Education, 2018. p.1-10. DOI: 10.1080/02602938.2018.1463354 
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Сандық шамаларды жұмыс формуласына ауыстырыңыз.

Есептеулерді орындаңыз, нəтижені жауапқа жазыңыз.
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ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тоқсабай Н.Б. 
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Сызганбаева С.А 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail : ntoksabay@mail.ru 

 

Өмір – өзен , бəрі өзгереді: айналамыздағы əлем өзгереді, біздің өміріміз өзгереді, қоғамның 

қажеттіліктері өзгереді жəне қазіргі білімге деген көзқарас өзгереді, нəтижесінде мектеп өзгереді. 

Инклюзивті білім берудің мақсаты – əр оқушының физикалық, психикалық,зияткерлік, мəдени, 

этникалық, тілдік жəне басқа ерекшеліктеріне қарамастан, өзін құрдастарымен бірге тұрғылықты 

жері бойынша өз өмірінің, іс-əрекетінің жəне қарым-қатынасының субъектісі ретінде жүзеге 

асыруына ықпал ететін білім беру ортасын құру. 

Қазіргі əлемде болып жатқан өзгерістер жеке тұлғаны дамытуға бағытталған педагогикалық 

технологияларды жаңғыртуды талап етеді. Қазіргі əлемде мектеп түлегі зерттелетін материалдың 

құрылымын көруге, проблемаларды қоюға жəне оларды шешуге, негізгі нəрсені екінші деңгейден тез 

бөлуге, игерілген шеңберден еркін шығуға, мəселені шешудің əртүрлі тəсілдерін анықтауға, 

бақылаулар негізінде жалпылау жасай білуге, гипотезаларды тұжырымдай білуге жəне оларды 

экспериментальды түрде тексеруге қабілетті болуы керек. Сонымен қатар, қазіргі əлемде бəрі сəтті 

болу үшін түлек құрамы мен профилі бойынша əр түрлі топтарда тиімді ынтымақтасып, жаңа 

байланыстарға ашық болуы керек. 

 

 

 

Бірнеше формулаларды қолдана отырып сандық есептерді шешу алгоритмі : 

Осыған сүйене отырып , естуі мен сөйлеуінде кемістігі бар оқушылар үшін, қазіргі таңда өзекті 

болған қашықтықтан оқытуға ыңғайлы ютуб канал ашудамыз. Физика пəнінен тегін, əр түрлі 

тақырыптарға видео-дəрістер болады . 

 
Пайдаланылған əдебиеттер 

 

Воронич Е.А. Сущность инклюзивного подхода в образовании //Периодический журнал научных трудов «Фэн-наука» 

– 2013. – №1 (16). – С. 17-20 

  

I. 
тапсырм

а 
мəтінін 

оқу жəне 
талдау.

•Мəселенің шартын мұқият оқып шыққаннан кейін анықтаңыз:

•тапсырмада қандай физикалық дене туралы айтылады;

•жағдайда не сипатталады: дененің сипаттамасы немесе онымен жүретін процесс;

•егер процесс тапсырма жағдайында сипатталса, оны қандай физикалық 
құбылысқа жатқызуға болатындығын анықтаңыз.

II. 
Шартт

ың 
қысқаша 
жазбасы

. 
ауыстыр

.

•Əр мəнді қажетті əріппен белгілеп, мəселенің қысқаша шартын "бұрышпен" жазыңыз.

•Шарт бойынша жүйесіз болып табылатын физикалық шамалардың өлшем бірліктерін SI жүйесіне 
аударыңыз:

•қолданыстағы префиксті алып тастау үшін санның мəнін кестеде табуға болатын тиісті префикске 
көбейту керек;

III.Мəсел
ені 

жалпы 
түрде 
шешу

•Қажет болса, сурет салыңыз.

•Белгісіз шаманы есептеуге болатын формуланы жазыңыз.

•Формулада қысқаша жазбада мəні жоқ шамаларды сұрақ белгісімен белгілеңіз.

•Сұрақ белгісімен белгіленген шаманы табу формуласын жазыңыз. Оны алдыңғы формуламен 
алмастырыңыз. Жұмыс формуласы шықты
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ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОНЛАЙН –ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Тұрабай С.Ж. 
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Сызганбаева С.А 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан 

e-mail : saken.turabay@gmail.com 

 

Физика – мектеп бағдарламасындағы ең қызықты, қол жетімді жəне сонымен бірге өте қиын оқу 

пəндерінің бірі болып саналады. Физика – табиғат құбылыстарының қарапайым, сонымен бірге 

жалпы заңдылықтарын, заттың қасиеттері мен құрылымын жəне оның қозғалу заңдылықтарын 

зерттейтін іргелі ғылым. Жылдар өткен сайын пəнге деген қызығушылықтың азайуы, сонымен бірге 

білім деңгейінің төмендеуі байқалады. Бұл мəселе тақырыптың күрделілігімен, көрнекі материалдың 

жеткіліксіздігімен, құрал-жабдықтың жетіспеушілігімен, ғылыми жəне қосымша əдебиеттер 

қиындығымен түсіндіріледі. Бүгінде заманауи оқушыны ештеңемен таң қалдыра алмайсыз. 

Стандартты сабақ олар үшін қызықсыз. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, оқушылардың мотивациясын дамыту, олардың 

танымдық белсенділіктерін арттыру, физикалық құбылыстарды қол жетімді əрі түсінікті ету үшін 

арнайы YouTube арна ашудамыз. Бұл арнада физика бойынша əр-түрлі тақырыпқа видео-дəрістер, 

есеп шығару тəсілдер жəне зертханалық жұмыстар арнасы негізінен қол жетімді жəне ақысыз болады. 

 

 
 

Сурет 1. YouTube арнасынан алынған үзінді. 

 

 
Пайдаланылған əдебиеттер 

 

Кожабаев Р. Г. Физиканы оқыту əдістемесі: Оқу-əдістемелік кешен. Көкшетау, -2015. Б.-141. 
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ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ ВИРТУАЛДАНДЫРУ 

ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 

Туймебекова А.Т. 
Ғылыми жетекші: ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Габдуллина А.Т. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы 

a.tyumebekova@aues.kz 

 

Қазіргі заманғы білім беру үдерісі оқытудың белсенді əдістерін ұсынатын интерактивті, 

мультимедияға бай білім беру ресурстарын пайдалану кезінде тиімді бола түсетіндігі анықталды. 

Білім беру ресурстары мен виртуалды шындық жүйелері бұл талаптарға жоғары деңгейде сəйкес 

келеді. Мұндай электрондық ресурстардың мысалы ретінде виртуалды зертханаларды келтіруге 

болады, олар компьютерлік білім беру ортасындағы нақты əлем объектілерінің іс-əрекетін модельдей 

алады жəне студенттерге химия, физика, математика, информатика жəне олардың үйлесімдері сияқты 

ғылыми жəне жаратылыстану пəндері бойынша жаңа білімдер мен дағдыларды игеруге көмектеседі. 

Виртуалды зертханалар көрнекіліктің, интерактивтіліктің жоғарылауына, сонымен қатар 

студенттердің танымдық жəне шығармашылық белсенділігінің қалыптасуына ықпал етеді. 

Физиканы оқыту үдерісіндегі білім беру экспериментінің жетекші рөлі туралы ұстаным 

нормативтік-əдістемелік құжаттарда көрсетілген. Қазіргі физика бағдарламасы физикалық 

эксперимент мектеп физикасы курсының органикалық бөлігі, оқытудың маңызды əдісі екендігін 

көрсетеді. Физиканы оқыту міндеттерінің бірі – оқушылардың эксперименттік дағдыларын, сонымен 

қатар құрылғылардың физикалық негіздері мен құрылғылардың жұмысы туралы политехникалық 

білімді қалыптастыру. Физиканы оқытудағы мəселелердің бірі – қабылдаудың күрделілігі, 

сəйкесінше оқушылардың көптеген физикалық құбылыстар мен процестерді түсінуі. Бұл мəселені 

шешудің қиындығы сонымен қатар психологиялық қабылдаумен, шоғырлану қажеттілігімен, əр түрлі 

түсіну дəрежесімен жəне оқушылардың, соның ішінде бір топтың танымдық қабілетінің деңгейімен 

байланысты. Арнайы психологиялық-педагогикалық зерттеулер оқытудың тиімділігі оқушылардың 

барлық сезім мүшелерін қабылдауға тарту дəрежесіне байланысты екенін көрсетті. Оқу материалын 

сезімдік қабылдау неғұрлым əр түрлі болса, соғұрлым ол сіңіріледі. 

Виртуалды экспериментті орындау ойлау процестерінің абстрактілі-логикалық жəне бейнелі-

визуалды формалары, білімнің эмпирикалық жəне теориялық компоненттері арасындағы білім 

берудегі алшақтықты жоюға дəйекті, ғылыми негізделген көзқарастың берік негізін қалайды. Демек, 

нақты жəне виртуалды оқу-физикалық эксперименті жан-жақты қолдану бейнелі жəне дерексіз, 

теориялық жəне практикалық ойлау түрлерінің бір уақытта дамуына ықпал етеді, олардың тепе-

теңдігін, сүйемелдеуін жəне кез-келген ойлау əрекетінде бір-бірін мезгіл-мезгіл өзгертуін қамтамасыз 

етеді. 
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