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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Электр станциялардың тарату құрылғылары
Пән міндетті түрдегі компоненті
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиториялық сабақтардың саны – 30 сағат
Дәрістер – 22,5 сағат
Тәжирибелік сабақтар – 7,5 сағат
СӨЖ - 60 сағат
Сол ішінде МСӨЖ - 30 сағат
Жалпы саны – 90 сағат
Тексеру түрі
Емтихан – 7 семестр
Пререквизиттер:
- электрэнергетика;
- ақпараттық-өлшеу техникасы;
- электрлік станциялар мен қосалқы станциялар
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді оқыту үшін қажет.
- Электромеханика және электротехникалық жабдықтау;
- Электр станциялардың электрлік бөлімі;
- ЭС-ды механикалық жабдықтау.
2. Зат, мақсаттар мен міндеттер
Пәннің заты
Дәрістік, тәжирибелік өткізу бойынша оқу-әдістемелік материалдар,
студенттердің өзіндік жұмысын орнату және білімдерді бақылау.
Пәннің мақсаты
Берілген пәнді оқыту мақсаты студенттерде электрлік сұлбалар және
электрлік станциялар мен қосалқы станциялардың таратушы құрылғылары,
сонымен бірге басқару, сигнализация мен бітеу тізбектері жайында кәсіби
білімді қалыптастыру болып табылады.
Пәннің міндеттері

станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жалғанымдарының
басты сұлбаларын тұрғызу және электрлік станциялар мен қосалқы
станциялардың таратушы құрылғыларының құрылысы ерекшеліктері
аймағында берік білім алу болып табылады
3. Бiлуіне,
қолдан келуіне, дағды алуына және компитенцияларға
қойылатын талаптар
Осы пәнді оқып үйрену нәтижесінде студентке керек:
ой өрісі:

- ЭС құрылымдық сұлбалар таңдау бойынша есептеу ретін;
- ЭС электржабдығын таңдау мен тексеру ретін;
- ЭС ток өткізгіш бөліктерін таңдау мен тексеру ретін;
- ЭС өзіндік қажет қоректерндіру сұлбаларын жобалау ретін;
- ЭС таратушы құрылғылар конструкциясын жобалау ретін;
- ЭС басқару жүйе жобалау ретін;
білуі:
- электр станциялар мен қосалқы станциялардың құрылымдық сұлбалары
және оларды таңдау шарттарын;
- әр түрлі типтердегі таратушы құрылғылардың құрылысы;
- электрлік станциялар мен қосалқы станциялардағы ажыратқыштар мен
айырғыштардың сигнализациялау мен бітеу сұлбаларының әрекет ету
принципін;
қолдан келуі:
- станциялар мен қосалқы станциялардың электрлік жалғанымдарының
басты сұлбалары мен өзіндік қажет сұлбаларын құру мен таңдауды;
-электрлік жалғанымдар сұлбаларының сызбаларын, таратушы
құрылғылардың құрылысы сызбаларын.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақтар түрі бойынша академиялық сабақтардың тарауы
р/б
№

1

2
3

Тақырыптарының атаулары

Тақырып 1 Станциялар мен
қосалқы станцияларда тарату
құрылғыларының электрлік
сұлбалары
Тақырып 2 Электр
станциялардың электрлік
сұлбалары
Тақырып 3 Электрлік

Сабақтар түрі бойынша
аудиториялық сағаттардың саны

СӨЖ

Дәрістер Тәжирибелік зертханалық барлығы ТОӨЖ
ішінде
10
5
3

1,5

10

4

3

10

4

5
6

станциялар мен қосалқы
станцияларда өзіндік
мұқтаждығы үшін жүйесі
Тақырып 4 Электрлік
станциялар, қосалқы
станциялар және электрлік
желілерде қысқа тұйықталу
токтары деңгейлерінің
үйлестігі.
Тақырып 5 Тарату
құрылғылардың констукциясы
Тақырып 6 Электр станциялар
мен қосалқы станцияларда
сигнализация және блокировка
сұлбалары
Жиыны 90 (2 кредит)

4

3

10

4

-

10

2,5

-

10

22,5

7,5

60
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