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Дәрістік сабақтарға дайындық тапсырмалары:
1 тақырып. Қазіргі заманғы техникалық құралдардың және өлшеу
приборларының дамуы.
Адамды өлшеу ақпаратының қарқынды ағындарын жинау мен өңдеуден
босатуға қабілетті құралдар. Ақпараттық-өлшеу жүйелері, өлшеу-есептеу
кешендері және олардың базасында құрылған ақпараттық-өлшеу желілері.
Стандарттық интерфейстерді және есептеу техникасының қазіргі программалық
құралдарын қолдану кезінде АӨЖ құрудың сапалы жаңа мүмкіндіктері. Негізгі
метрологиялық сипаттамаларды бағалау мұмкіндіктері.
Ұсынылатын әдебиет [1]
2 тақырып. Ақпараттық өлшеу жүйелері, кешендері мен желілері, сәулеті.
Негізгі желілік құрылымдар және сәулет. Байланыс каналдары. Желілік
хаттамалар. АӨЖ көп деңгейлі желілері.
Ұсынылатын әдебиет [4]
3 тақырып. Бақылаудың және басқарудың осы заманғы жүйелеріндегі
сандық және аналогтық приборлар.
АӨЖ алғашқы түрлендіргіштер және өлшенетін шамаларды цифрлік түрге
түрлендіру технологиясы. Сандық және аналогтық түрлендіргіштер.
Сызықтық орын ауыстырулардың
цифрлік түрлендіргіштері.
Бұрыштық орын ауыстырулардың цифрлік кодтайтын түрлендіргіштер.
Ұсынылатын әдебиет [8]
4 тақырып. Микропроцессорлық приборлардың сенімділігі мен
метрологиялық сипаттамалары.
Ақпараттық, алгоритмдік және басқа өлшеу теориялары. Метрологияның негізгі
постулаты.
Ұсынылатын әдебиет [6]
5 тақырып. Қазіргі заманғы приборлардың датчиктері және алғашқы
түрлендіргіштері.
Датчиктерді жіктелуі, әр түрлі типті датчиктерді қолдану ерекшеліктері.
Ақпаратты алу үшін жаңа физикалық әсерлерде датчиктерде қолдану. Тікелей
өлшеу орнында ұқсас-цифрлік түрлендіруді пайдалану. Дәлдікті арттыру
әдістері мен тәсілдері. Қателіктерді автоматтық түзету.
Ұсынылатын әдебиет [1]
5 тақырып.
Өлшеуіш приборлар мен жүйелерді программалық
қамтамасыз ету.
АӨЖ прграммалық қамтамасыз етудің құрылымы және функционалды құрамы.
Өнеркәсіптік компьютерлердің операциялық жүйелері. Цифрлық АӨЖ әмбебап
ядросы. Программалық сервис. Желілік операциялық жүйелер.

Ұсынылатын әдебиет [10]
7 тақырып. Өлшеу ақпаратын алу үшін пайдаланылатын жаңа физикалық
әсерлер.
Ақпараттық жүйелердің қазіргі электрлік физикасы. өлшеу ақпаратын алудың
негізгі физикалық әдістері. Алғашқы электрондық түрлендіргіштердің даму
бағыттары, маңызды ғылымдардың дамуы және қолданбалы проблемалармен
өзара байланысы, датчиктердің дәлдігін сенімділігі мен жылдам әректеттілігін
арттыру.
Ұсынылатын әдебиет [11,3]
Тәжірибелік сабақтарға дайындық тапсырмалары
№
Тәжірибелік
Бақылау
Тәжірибелік
сабақтардың
шаралары
сабақтардың
тақырыбы
мазмұны
1 Қазіргі
заманғы Негізгі метрологиялық
Баяндама жасау
техникалық құралдардың сипаттамаларды бағалау
және
өлшеу мұмкіндіктері.
приборларының дамуы.
2 Ақпараттық
өлшеу Негізгі
желілік
жүйелері, кешендері мен құрылымдар
және
желілері, сәулеті
сәулет.
Байланыс
каналдары.
Желілік
хаттамалар. АӨЖ көп
деңгейлі желілері.
3

Бақылаудың
және
басқарудың осы заманғы
жүйелеріндегі
сандық
және
аналогтық
приборлар

Сандық және аналогтық
түрлендіргіштер.
Сызықтық
орын
ауыстырулардың
цифрлік
түрлендіргіштері.
Бұрыштық
орын
ауыстырулардың
цифрлік кодтайтын
түрлендіргіштер.

Орынд
ау
мерзімі
1-2
апталар
3-4
апталар

5-6
апталар

4

Микропроцессорлық
Ақпараттық, алгоритмдік
приборлардың
және
басқа
өлшеу
сенімділігі
мен теориялары.
метрологиялық
Метрологияның негізгі
сипаттамалары.
постулаты.

7-8
апталар

5

Қазіргі
заманғы
приборлардың датчиктері
және
алғашқы
түрлендіргіштері

9-10
апталар

6

Өлшеуіш приборлар мен Программалық сервис.
жүйелерді программалық Желілік
операциялық
қамтамасыз ету
жүйелер.

11-12
апталар

7

Өлшеу ақпаратын алу Ақпараттық жүйелердің
үшін
пайдаланылатын қазіргі
электрлік
жаңа физикалық әсерлер физикасы.
өлшеу
ақпаратын алудың негізгі
физикалық
әдістері.
Алғашқы электрондық
түрлендіргіштердің даму
бағыттары,
маңызды
ғылымдардың
дамуы
және
қолданбалы
проблемалармен
өзара
байланысы, датчиктердің
дәлдігін сенімділігі мен
жылдам
әректеттілігін
арттыру.

13-15
апталар

Дәлдікті
арттыру
әдістері мен тәсілдері.
Қателіктерді автоматтық
түзету.

Өздігінен қарастыратын оқу материалдары:
№
Магистрантта
Магистранттар өздігінен дайындалып
өздігінен
келетін тақырыптардың мазмұны
дайындалып келетін
тақырыптар
1 Қазіргі
заманғы Стандарттық интерфейстерді және есептеу
техникалық
техникасының қазіргі программалық
құралдардың
және құралдарын қолдану кезінде АӨЖ құрудың
өлшеу
сапалы жаңа мүмкіндіктері.

Ұсыны
латын
әдебиет
тер
[1]

2
3

4

5

6

7

приборларының
дамуы.
Ақпараттық
өлшеу
жүйелері, кешендері
мен желілері, сәулеті
Бақылаудың
және
басқарудың
осы
заманғы
жүйелеріндегі сандық
және
аналогтық
приборлар
Микропроцессорлық
приборлардың
сенімділігі
мен
метрологиялық
сипаттамалары.
Қазіргі
заманғы
приборлардың
датчиктері
және
алғашқы
түрлендіргіштері
Өлшеуіш приборлар
мен
жүйелерді
программалық
қамтамасыз ету
Өлшеу ақпаратын алу
үшін пайдаланылатын
жаңа
физикалық
әсерлер

Байланыс каналдары.

[4]

Бұрыштық орын ауыстырулардың цифрлік
кодтайтын түрлендіргіштер.

[8]

Ақпараттық, алгоритмдік және басқа өлшеу
теориялары.
Метрологияның
негізгі
постулаты.

[6]

Ақпаратты алу үшін жаңа
әсерлерде датчиктерде қолдану.

1]

физикалық

Өнеркәсіптік компьютерлердің операциялық
жүйелері

[10]

Алғашқы электрондық түрлендіргіштердің
даму бағыттары, маңызды ғылымдардың
дамуы және қолданбалы проблемалармен
өзара байланысы, датчиктердің дәлдігін
сенімділігі мен жылдам әректеттілігін
арттыру.

[11,3]
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