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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Релелік қорғаныс пен автоматиканың элементтік базасы
Пән міндетті түрдегі компоненті
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 5
Аудиториялық сабақтардың саны – 45 сағат
Дәрістер – 22,5 сағат
Тәжирибелік сабақтар – 7,5 сағат
Зертханалық сабақтар – 15 сағат
СӨЖ - 82,5 сағат
Жалпы саны – 135 сағат
Тексеру түрі
Емтихан – 5 семестр
Пререквизиттер:
- физика;
- жоғарғы математика;
- ақпараттану;
- электр техниканың теориялық негіздері;
- ақпараттық-өлшеу техникасы;
- электроника.
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: электр машиналары, РҚ
микропроцессорлық қондырғысы және энергетикалық жүйенің автоматикасы.
2. Зат, мақсаттар мен міндеттер
Пәннің заты
Дәрістік, тәжирибелік өткізу бойынша оқу-әдістемелік материалдар,
студенттердің өзіндік жұмысын орнату және білімдерді бақылау.
Пәннің мақсаты
құрылу ұғымның және түсіну құралымы туралы белгінің өңдеуінің
жүйесінің құрылысының ұстанымдарында үшін, үшін арнаулы инженерлік
тәртіптің меңгер- үшін қажетті ша басқарманың автоматты құрылымдарына
режимдермен жұмыс, релелік ық және электроэнергетиялық жүйе
противоаварийной автоматика автоматты басқарма және білім үшін.
Пәннің міндеттері

белгінің өңдеуінің жүйесінің құрылысының ұстанымдары автаматты басқару
және білім үшін, автоматты құрылымдарына режимдермен жұмыс істейтін
релелік қорғау және электроэнергетиялық жүйенің апатқа қарсы
автоматикасының автоматты басқаруы арнаулы инженерлік сабақтын меңгеруі
үшін қажетті
3. Бiлуіне,
қолдан келуіне, дағды алуына және компитенцияларға
қойылатын талаптар
Осы пәнді оқып үйрену нәтижесінде студентке керек:
ой өрісі:
- релелік қорғаныстың және автоматиканың өлшеушінің органының
құрылысының қағидасының негіздері;
- абзалдық және релелік қорғанастың және автоматиканың жүзеге
асуының міндері түрлі элементтік базада жөнінде түсініктері болуы;
білуі:
- студенттердің таңдап техникалық жүзеге асуру релелік қорғаныстың
және автоматиканың қолданысының нақты шарттары;
қолдан келуі:
- айтылмыш тәртіптің байқауы.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақтар түрі бойынша академиялық сабақтардың тарауы
р/б
№

Тақырыптарының атаулары

Сабақтар түрі бойынша
аудиториялық сағаттардың саны

СӨЖ

Дәрістер Тәжирибелік зертханалық барлығы ТОӨЖ
ішінде

1
2
3
4
5
6
7
8

Тақырып 1 Кіріспе
Тақырып 2 Автоматты
құрылымның функциялық
элементтері
Тақырып 3 Өлшеушінің
органының құрылысының
ұстанымдары
Тақырып 4 Линиядағы және
линиядағы емес өлшеушінің
түрлендіргіштері
Тақырып 5 Электр аумақтың
параметрінің өлшеушінің
аналогты түрлендіргіштері
Тақырып 6 Елегіш элементтер
Тақырып 7 Автоматты
құрылымның белгісінің
үдеткіштері
Тақырып 8 Дискретті
әрекеттің өлшеушінің

1,5

-

-

10

-

10

3

0,5

3

1,5

6

12,5

3

1,5

3

10

3

1

3

1

3

10

3

1

3

10

3

1

-

10

10

түрлендіргіштері
Жиыны 135 (3 кредит)

22,5

7,5

15

82,5
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