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1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
1.1 Пәннің мақсаты - тиісті қамсыздандыру, технологиялық процестердің автоматтандыруымен сұрақтардың шешімі жанында инженер ойлау қалыптастыру және техникалық құралдардың негізді таңдау іскерлігі автоматтандырылатын объекті ерекшеліктері есепке ала.
Басқа мақсат бакалавр қызметімен, әртүрлі мамандықтарға арналған техникалық шығармашылық жалпы белгілерімен кәсіпшілікпен студенттерді
тәртіптер - таныстыру, ана проблемалар туралы жалпы ұсынулар беру, қайсылармен өз күнделікті және творчестволық жұмысқа бакалавр итереді, техникалық
шығармашылық қарқынды технологиясымен меңгеруге дайындау.
Пәндік " Автоматика элементер және құрылғылары " негіздік бағыт
сияқты қоғамдық - ғылыми дүниетанудың оның мақсатқа бағытталған
дайындауды және маман келешек тәрбиелеу, тәрбиелеу тиісті қамсыздандыру,
оның кәсіпшілік дайындауды, оқылатын мамандық жалпы теориялық
проблемалары, іскерлік тәжірибелілер техникалық облыста өз білімдері дамыту
және іске асыру оның іскерлігі тиісті деңгейде тұжырымдау және зерттеу.
1.2 Пән міндеттері.
- элементтердің зерттеуі және автоматты жөнге салу жүйелерінің
құрылғыларының (САР), алу қамтамасыз етуші, өзгерту және хабар тапсыруын
технологиялық процес параметрлері туралы;
- жөнге салу типтік заңдарының құру зерттеуі және сәйкестікте
технологиялық процеске әсер тәсілдерінің басқару қабылданған белгілерімен.
1.3 Пән оқу нәтижесінде студенттер білу қажет:
- электр машиналық құрылғылардың ;
- алғашқы өлшеу түрлендіргіштердің ( көрсеткіштердің );
- көрсеткіштердің сигналдарының түрлендіргіштерінің және бірыңғайлы
сигналдарға басқарушы сигналдардың ; екінші қайтара құралдардың ;
- пуско - реттеуші аспаптың ;
- атқару механизмдардың және реттеуші органдардың ;
- реттеуіштердің және микропроцессорлы контроллерлердің.
1.4 Тәртіп зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті білу :
- кемеңгерге жобалау жанында негізгі параметрлердің есеп-қисабы өндіру;
- мақсаттар шешу, автоматтандырылған жобалауға қолдық жобалаудың
асуы жанында көрінушілер;
- жобалы шешімдердің ықшамдауын өндіру.

2 Пән туралы мәлімет
Пререквизиттер – пәндер, тізімнің құрамы білім, іскерлік және әдеттер,
қажетті оқылатын пәннің игеруіне арналған:
- негіздік тәртіптердің циклының:
- физика - бөлімдер: электр. Магнетизм;
- химия - бөлімдер: негіздер - химияның. Шала өткізгіштердің химиясы.
Энергетикте электр химиялық процестер және машина жасауда.
- математика - бөлімдер: дифференциалды теңдеулердің шешімі.
Комплексті өзгергіш функцияның. Көрнекті функцияның. Дифференциалды
теңдеулердің шешім сандық әдістері. Өзгерту әрекет Фурье - Лапласа. векторлармен ;
- информатика - бөлімдер: бағдарламалау. ЭВМға теңдеулердің жүйелердің шешім әдістері ;
- компьютерлік графика - бөлімдер: электр тізбектерінің негізгі элементтердің графикалық бейнелеуі стандартпен.
- микропроцессорлы құралдар және жүйенің.
3 Пән мазмұны
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ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ
Орта білім негізінде күндізгі оқу түрі
№
р/
с
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сағаттар мөлшері
дәріс тәжі зер СӨ
риб
т. Ж
е
2
3
4
5
6
Кіріспе
1
Автоматика электр машиналық құрылғылары : тұрақты
4
2
2
10
ток электрлік машиналары, трансформаторлар, өзгергіш
ток электрлік машиналарының теория жалпы сұрақтары
Вентильными басқаруы түрлендіргіштермен
1
2
2
10
Дискреттік келтіру адымды қозғалтқыштармен
2
2
10
Микромашинымен электрліктер түрлендіргіштер сияқты
2
2
2
10
механикалы мөлшерлердің
Жылы тәртіптер және электрлік қозғалтқыштардың
0,5
1
10
таңдауы
Автоматика электр-магниттік құрылғылары: электр2
2
3
10
магниттар, релемен электр-магниттіктер
Көрсеткіштер
4
2
4
15
Өлшеу түрлендіргіштер.
4
2
2
15
Тәртіппен жинағы 22,5
15
15
90
Тақырыптар атауы
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дисциплины
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ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ
Орта кәсептік білім күндізгі оқу түрі
№
р/
с

Тақырыптар атауы

1
2
1 Кіріспе
2 Автоматика электр машиналық құрылғылары : тұрақты
ток электрлік машиналары, трансформаторлар, өзгергіш
ток электрлік машиналарының теория жалпы сұрақтары
3 Вентильными басқаруы түрлендіргіштермен
4 Дискреттік келтіру адымды қозғалтқыштармен
5 Микромашинымен электрліктер түрлендіргіштер сияқты
механикалы мөлшерлердің
6 Жылы тәртіптер және электрлік қозғалтқыштардың
таңдауы
7 Автоматика электр-магниттік құрылғылары : электрмагниттар, релемен электр-магниттіктер
8 Көрсеткіштер
9 Өлшеу түрлендіргіштер.
Курстық жұмыс
Пән бойынша қорытынды
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10
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ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ
Орта кәсептік білім негізінде сырттай оқу
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1

Тақырыптар атауы

2

Сағаттар мөлшері

3

4

5

6

р/
с
1 Кіріспе
2 Автоматика электр машиналық құрылғылары : тұрақты
ток электрлік машиналары, трансформаторлар, өзгергіш
ток электрлік машиналарының теория жалпы сұрақтары
3 Вентильными басқаруы түрлендіргіштермен
4 Дискреттік келтіру адымды қозғалтқыштармен
5 Микромашинымен электрліктер түрлендіргіштер сияқты
механикалы мөлшерлердің
6 Жылы тәртіптер және электрлік қозғалтқыштардың
таңдауы
7 Автоматика электр-магниттік құрылғылары : электрмагниттар, релемен электр-магниттіктер
8 Көрсеткіштер
9 Өлшеу түрлендіргіштер.
Пә
27
н
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н
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1
2

2
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1
1
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1
-

-

10
10
10

1

-

-
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1

1

2
2
4

4
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1
1
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ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ
Жоғары кәсеби білім негізінде сырттай оқу
№
р/
с
1
1
2
3
4
5
6

Сағаттар мөлшері
дәріс тәжі зер СӨ
риб
т. Ж
е
2
3
4
5
6
Кіріспе
1
Автоматика электр машиналық құрылғылары : тұрақты
2
2
2
15
ток электрлік машиналары, трансформаторлар, өзгергіш
ток электрлік машиналарының теория жалпы сұрақтары
Вентильными басқаруы түрлендіргіштермен
1
1
10
Дискреттік келтіру адымды қозғалтқыштармен
1
10
Микромашинымен электрліктер түрлендіргіштер сияқты
1
10
механикалы мөлшерлердің
Жылы тәртіптер және электрлік қозғалтқыштардың
1
10
Тақырыптар атауы

таңдауы
7 Автоматика электр-магниттік құрылғылары : электрмагниттар, релемен электр-магниттіктер
8 Көрсеткіштер
9 Өлшеу түрлендіргіштер.
Пән бойынша қорытынды

1

1

2
2

4

27

10
1
1
4

10
15
117

Дәріс құрамы
Кіріспе
Пәнді оқытудың маңызы.
Автоматтандыру эелементтері мен
құрылғыларың жасау мен пайдалану мақсаттары. Автоматтандыру элементтері
мен құрылғыларының дамуы мен бүгінгі күнгі деңгейі туралы қысқаша түсінік.
Автоматтандыру элементтері мен құрылғыларының қолданылу аймақтары.
Тақырып 1. Автоматиканың электромашиналы құрылғылары.
Тақырып 1.1 Тұрақты ток электрл машиналары.
Автоматиканың электромашиналы және электромагнитті құрылғыларында
қолданылатын магнитті материалдар. Тұрақты токты электр машиналары.
Қурылысы мен жұмыс жасау принципі. Қоздыру әдістері. Якорь реакциясы.
Тізбектей, параллель, тәуелсіз, және аралас қоздырылған тұрақты ток
қозғалтқыштарының механиқалық жәнә жұмыстық сипаттамалары
Тақырып 1.2 Трансформаторлар.
Жалпы мағұлыматтар. Бірфазалы трансформатор негізгі теңдеулері.
Трансформатор параметрлерінің келтіруі. Трансформатордың аустыру схемасы
мен векторлық диаграммасы. Трансформатордың бос жүріс және қысқа
тұйықталу режимдері. Трансформатордағы шығындар мен ПӘК. Үш фазалы
трансформаторлар. Автотрансформаторлар.
Тақырып 1.3 Айнымалы ток электр машиналары теориясының жалпы
мәселелері.
Айнымалы ток электр машиналарының құрылысы мен жұмыс жасау
принципі. Үш фазалы асинхронды машиналар. Екі фазалы асинхронды
микромашиналар. Сызықты синхронды
қозғалтқыштар. Орындаушы
асинхронды машиналар. Үш және екі фазалы синхронды машиналардың
жұмыстық сипаттамалары. Ауыстыру схемасы. Асинхронды машинаның
электромагнитті
моментінің тендігі. Үш фазалы
қозғалтқыштардың
механикалық сипаттамалары. Асинхронды машинаның негізгі жұмыс
режимдері.
Үш фазалық қозғалтқыштарды басқару. Статор орамдарын әртүрлі
полюстер жұбы аустырып қосу Жиіліктіқ және жиілік-ток әдістерімен басқару.
Екі фазалы микроқозғалтқыштардың басқару – амплитудалық және фазалық.
Фаза лы роторлы синхронды машиналар. Екі фазалы асинхронды
қозғалтқыштардың механикалық сипаттамалары.
Синхронды машинаның жұмыс жасау принципі мен
векторлық
диаграммасы. Синхронды қозғалтқыш іске қосудың
және оның сипаттамалары. Синхронды қозғалтқыш

және оның мінездеменің. Электр-магниттік қуаттылық және синхронды
қозғалтқышты іске қосудың ңістері. Синхронды қозғалтқыш жіберу тәсілдері.
Автоматик жүйелеріндегі синхронды микроқозғалтқыштар – сырғымалы
роторлы толқындылар.
Тақырып 1.4 Вентильді түрлендіргіштермен басқару.
Тиристорлы түрлендіргіштер және тиристорларды басқару. Тиристорлы
түрлендіргіштерді
тікелей
цифрлы
басқару.
Жолақты
импульсті
түрлендіргіштерді басқару. Транзисторлар мен тиристорлардағы жолақты
импульсті түрлендіру. Коммутация жиілігің тандау. Импульсті жетек схемалары.
Вентильді тұрақты ток қозғалтқыштарымен басқару. Жылдамдықты импульсті
басқару. Жиіліктік басқарудың құрылымыс мен схемасы тікелей байланысты
түрлендіргіштер. Тұрақты ток звеносы бар түрлендіргіштер. Инверторлар және
олармен басқару.
Тақырып 1.5 Дискреттік келтіру адымды қозғалтқыштармен.
Жалпы мәлімдеудің туралы адымдыларды қозғалтқыштарда. Адымды
қозғалтқыш атқару құрылғы сияқты дискреттіктерді жүйелерде. Жұмыс тәртіп
және адымды қозғалтқыш мінездемелері. Одақтар басқарулар - коммутатор,
күшейткіш - құрастырғыш және басқару жүйесі. Қозғалтқыштар үшін аз
ауыспалылықтардың - пьезоэлектрлік, магнитострициондықтарды. Әрекет принцип және мінездеменің.
Тақырып 1.6 Микромашинымен электрліктер түрлендіргіштер сияқты механикалы мөлшерлердің
Тұрақты ток Тахогенераторысы. Тахогенераторы. синхронды және асинхрондықтар -. Жүйенің бұрылу бұрыш тапсырулары. Индикаторлық және трансформаторлық тәртіптер -. Айналдыратын трансформаторлар. Ұзындықтар және
синусно - косинусные трансформаторлар. Индуктосины. Редуктосины.
Тақырып 1.7. Жылы тәртіптер және электрлік қозғалтқыштардың таңдауы.
Қызу және электрлік машиналардың салқындауы. Жылы тәртіптерді
қозғалтқыш жұмыстары. Электрлік машинаға температура өзгерту заңы. Жүк
тиеу кезеңдердің түрлері. Жалпы мәлімдеудің қозғалтқыш таңдауымен. Қозғалтқыш қуаттылық таңдауы ұзақ жүкті тиеу жанында. Шығындардың салыстыру
әдістері және эквиваленттік токтың. Қозғалтқыш қуаттылық таңдауы тығызтаяңдық және қайта - тығыз-таяңдықта тәртіптерде. Қозғалтқыш қуаттылық
таңдауы үшін келтіру қадағалаушы.
Тақырып 2. Автоматика электр-магниттік құрылғылары
Магниттік материалдар, қолданылатындар электр-магниттіктерді автоматика құрылғыларында. Жалпы мәлімдеудің туралы электр-магниттіктерді автоматика құрылғыларында. Электр-магниттік құрылғының түрлендіргіштер сияқты ұзындық және бұрыштағы ауыспалылықтардың, сонымен қатар атқару
құрылғылар сияқты автоматтандырудың және басқарудың.

Тақырып 2.1. Электр-магнит
Электр-магниттардың жалпы мінездеме және олардың қолдануы. Тұрақты
ток электр-магниттары. Ауыр және механикалы тұрақты ток электр-магнит
мінездемелері. Электр-магнит өзгергіш токта және оның ауыр мінездемесі.
Электр-магниттік күш беретін элементтер. Электр-магниттік вентильдер,
жапқыштың пневмо - және гидросистемах, мысқалдар. Контрукция, мінездеменің.
Электр-магниттік муфтаның. Контрукция және электр-магниттік фрикциялық муфталардың мінездемелері. Электр-магниттік ұнтақталған муфтаның.
Тақырып 2.2. Релемен электр-магниттік
Релемен бейтарап электр-магниттік. Ауыр және электр-магниттік мінездеменің. Релемен поляризацияланған электр-магниттік. Релемен электр-магниттіктер тұрақты және өзгергіш токтың. Байланысқыштар және магниттік іске
қосқыштар. Бірдеме істеу уақыты және босатудың релемен электр-магниттіктердің. Контактілердің контрукциялары. Әрекет Ферриды - принцип, контрукцияның. Құрылғы және герконов. жұмыс принцибы
Тақырып 2.3.
Көрсеткіш
Жалпы мәлімдеудің. Көрсеткіштердің құру негізгі принциптары. Көрсеткіштердің ролі замандас техникалықтарды құрылғыларда және автоматтандыру
жүйелерінде. Көрсеткіштердің стандарттауы. Негізгі мінездемелер және көрсеткіштердің параметрлері. Көрсеткіштердің статикалық және динамикалық мінездемелері. Көрсеткіштердің қателіктері.
Физикалық құбылыстың, тиістілер көрсеткіштердің құру негізіне. Көрсеткіштердің құрылысты схемалары. Түзу өзгерту көрсеткіштері. Дифференциалды
көрсеткіштер. Өтем ақылық көрсеткіштер. Құрылысты схемалардың салыстырма талдауы.
Тақырып 2.4.
Өлшеу түрлендіргіштер
Резистілік өлшеу түрлендіргіштер. Реостатные, тензометри - ческие, терморезистивные түрлендіргіштер. Индукция түрлендіргіштер. Сыйымдылық түрлендіргіштер. Сыйымдылық өлшеу түрлендіргіштер диэлектрлік өткізгіштік өзгертуімен. Термоэлектр өлшеу түрлендіргіштер. Фотоэлектрлік өлшеу түрлендіргіштер. Пъезопреобразователи. көрсеткіштер электрлік шығатын сигналдармен.
Көрсеткіштердің таптастыруы шығатын сигнал түрімен. Көрсеткіштердің құру
негізгі принциптары әртүрлі мінездемелермен сигналдардың 1 шығатыны. Амплитудалық, фазалық және жиі көрсеткіштер. Төселген көшелер, және амплитудалық көрсеткіштердің дифференциалды схемалары тұрақты және өзгергішті
токтардың. Амплитудалық - күшті көрсеткіштер.
Жиі көрсеткіштер тербелмелі нұсқалардың негізінде. Автотербелістік жиі
көрсеткіштер. Жиі көрсеткіштер қадағалаушы жанастырумен. Техникалық процестердің негізгі параметрлердің бақылау көрсеткіштері
Бұрыштағы
және
ұзындық
ауыспалылықтардың
көрсеткіштері.
Бұрыштағы және ұзындық жылдамдықтардың көрсеткіштері. Тездетулердің көрсеткіштері. Дірілдеулердің параметрлердің көрсеткіштері. Айналу кезеңдерінің

көрсеткіштері. Жігерлердің көрсеткіштері. Қысымдардың көрсеткіштері. Сұйықтық деңгей көрсеткіштері және сусымалы материалдардың. Сұйықтық
шығын көрсеткіштері және газдардың. Температура көрсеткіштері.
Автоматика пневматикалы және гидравликалық құрылғыларының элементтік базасы. Аналогтық пневматикалы элементтер және құрылғының ( дроссельдер, сыйымдылықтар, мембраналар және д т..), олардың мінездеменің. Дискреттік элементтер және пневматика құрылғылары ( реле, клапандар, жад элементтері және д т..). ерекшеліктің пневматика элементтік базалары. Струйно мембрандық элементтер және құрылғының.
Тәжірибелік сабақтың мазмұны
Тәжірибе сабақтардың мақсаты - тереңдету және студенттердің білімдердің бекітуі бағытпен " элементтер және автоматтандыру құрылғылары", оқу
олардың замандас әдістерге және инженер есеп-қисап процедураларына, басқару жүйелерінің өңдеуіне автоматика сериялы функционал элементтерінің базасында немесе реттеуші микропроцессорлы контроллерлердің қолданумен оның
кітапханалық алгоритмдардың.
Тәжірибе жұмыстарда студенттерге типтік технологиялық процестердің
автоматтандыруымен тапсырмаларды беріледі және кеңестің көрінуші сұрақтармен. Тапсырмалар дәл осылай қисынға келген, олардың жанында студенттерге
орындалуда типтік процедуралардың практикалық қолданулары дамды үшін,
әдістердің және инженер есеп-қисап кезеңдерінің және ОПУ. электр жетектерінің автоматты жөнге салу жүйелерінің жобалауының
Тәжірибеліқтерді жұмыстарда студенттерге тапсырмаларды сонымен қатар береді және рассматриваются негізгі бөлімдер курстық және бақылаудың
жұмыстардың бағытпен " элементтер және автоматтандыру құрылғылары ».
Тізім анамен Тәжірибеліқ жұмыстардың :
Көрсеткіштердің параметрлердің тақырып 1. есеп-қисабы.
Кисынды басқарушы құрылғылардың тақырып 2. синтезі.
Автоматтандыру техникалық құралдарының тақырып 3. таңдауы, басқару
жүйе жұмыс жасау берілген алгоритмы іске асырушылардың.
Автоматтандыру құралдарына тақырып егжей-тегжейін ашу 4. құрастырушысы.
Объекті динамикалық параметрлерінің тақырып 5. анықтамасы.
Реттеуші құрылғы динамикалық мінездемелерінің тақырып 6. анықтамасы.
Зертханалық сабақтың мазмұны
Зертханалық сабақтардың мақсаты - бекітуі әдістер туралы және тәжірибелік зерттеулердің процедураларында, заңдардың талдауының және күрделі
электр механикалық жүйелердің жұмыс тәртіптерінің ; тауып алу өткізу практикалық дағдыларының студенттерімен және электр тізбек тәжірибе нәтижелерінің
өңдеулері ; теориялық білімдердің бекітуі.

Лабораториялық жұмыстар жайлар шақырылған нақтылы мысал келтіру,
байлаулылар бөлек механизмдардың жұмыс ерекшілігімен, шығарылатын
электр жетектерімен студенттерді таныстыру, арналғандармен механизмдардың
әртүрлі сыныптарына арналған және құрулардың, тәжірибелік зерттеулердің
дағдылары беру, электр жетектерінің бөлек түйіндердің жөндеуінің және электр
механикалық жүйелердің бүтінде.
Зертханалық сабақтың тізімі :
Зертханалық жұмыс №1. үш фазалық асинхрондық машина зерттеуі қысқа
тұйықталған ротормен.
Зертханалық жұмыс №2. үш фазалық синхронды машина зерттеуі.
Зертханалық жұмыс №3. синхронды генератор зерттеуі.
Зертханалық жұмыс №4. тұрақты ток машина зерттеуі - және жүйелі қоздырумен.
Зертханалық жұмыс№5. Қысым өлшеуіне арналған жинақ зерттеуі және
қысым құламасының.
Зертханалық жұмыс №6. Элементтердің зерттеуі автоматты жөнге салу
жүйелері.
СӨЖ құрамы
Күндізгі оқу оқу студенттеріне арналған
№

Есептілік
түрі

СӨЖ түрі

1 Дәрістік жұмыстарға дайындау
2 Тәжірибелік жұмыстарға
дайындау
3 Аудиторлық сабақтардың
мазмұнына кірмеген ақпаратты
оқу
4 Есепті-графикалық жұмысты
орындау
5 Бақылаулық шараларға
дайындау
6 Емтиханға дайындық
Барлығы

Жұмысшы
Дәптер
Жұмысшы
Дәптер

Бақылау түрі
Қатысу жұмыста
Қатысу жұмыста

Сағаттард
ағы көлем
15
15

Қатысу жұмыста

15

Сұрақ

15

РК1, РК2,
Тестілеу
Емтихан беруі

10
20
90

СӨЖ құрамы
сырттай оқуға арналған студенттерге
№

СӨЖ түрі

1 Дәрістік жұмыстарға дайындау

Есептілік
түрі

Бақылау түрі
Қатысу жұмыста

Сағаттард
ағы көлем
10

2 Тәжірибелік жұмыстарға
дайындау

Жұмысшы
Дәптер

Қатысу жұмыста

10

3 Аудиторлық сабақтардың
мазмұнына кірмеген ақпаратты
оқу
4 Есепті-графикалық жұмысты
орындау
4 Бақылаулық шараларға
дайындау
5 Емтиханға дайындық

Жұмысшы
Дәптер

Қатысу жұмыста

10

Сұрақ

10

Қорғаныш КР

43

РК1, РК2,
Тестілеу
Емтихан беруі

10

6 Сессияларға емтиханға дайындау
Барлығы

КР

10
103

Дербес зерттеуге арналған тақырыптың
Асинхрондық қозғалтқыштардың жұмыс тәртіптерінің тақырып 1. зерттеуі ротор шынжырында жиілік тиристорлық түрлендіргішімен.
Ұсынылатын әдебиет :[1],24-57 стр ;[7],44-75 стр.
Тақырып 2. зерттеу келісілген айналу электр жетегі двухдвигательногосы.
Ұсынылатын әдебиет :[1],24-57 стр ;[7],44-75 стр.
Двухдвигательным жөнге салуы тәсілдерінің тақырып 3. өңдеуі электр жетегімен.
Ұсынылатын әдебиет :[6],2-85 бет;[7],44-75 бет.
Өнеркәсіпті роботтардың электр жетектерінің тақырып 4. зерттеуі.
Ұсынылатын әдебиет :[1],24-57 стр ;[2],44-75 стр.
Тақырып ветроэлектрогенераторов 5. өңдеуі аласамен жиілікпен ротор айналулары.
Ұсынылатын әдебиет :[1],24-57 стр ;[2],44-75 стр.
MATLAB. ортасында автоматтандырылған электр жетектерінің жүйелердің
тақырып 6. үлгілеуі
Ұсынылатын әдебиет :[12],5-57 бет.
Асинхрондық қозғалтқыштардың жұмыс тәртіптерінің тақырып 7. зерттеуі ротор шынжырында жиілік тиристорлық түрлендіргішімен.
Ұсынылатын әдебиет :[14],24-57 стр ;[15],44-75 стр.
Жұмыс курстық ұстауы " элементтер және автоматтандыру құрылғылары "
сырттай оқу студенттеріне арналған.
Мақсат курстық жобаны - тереңдету және студенттердің білімдердің
бекітуі бағытпен " элементтер және автоматтандыру құрылғылары ", оқу олардың замандас әдістерге және автоматты жөнге салу жүйелерінің инженер жобалау процедураларына технологиялық процестермен, басқару стандартты алгоритмдарының кең қолдануының, ұсынылып отырғандардың кітапханалықтарды
замандас реттеуші микропроцессорлы контроллерлердің алгоритмдарында.
Курстық жоба автоматтандырумен басқару автоматтандырылатын объекті
зерттеу, бар болу шешімдердің талдауын алдын ала ескереді, автоматтандыру

ұсынылып отырған деңгей негіздеуі. Алгоритмдардың өңдеуін және -130,
контроллерге алгоритмдардың енгізуімен тәжірибеліде жөнге салу бөлек нұсқаларының дұрыс жұмыс тексеру мүмкіншілігі қамсыздандыру үшін реттеуші микропроцессорлы контроллеріне сәйкес басқару принципшіл электрлік схемаларының қажетті орындау.
Әрбір студентке автоматтандыру объекті таңдау мүмкіншілігі пайдалануына береді. Тәріжибеліқтерді жұмыстарда студенттер көрінуші сұрақтармен кеңестерді алады. Тапсырмалар дәл осылай қисынға келген, олардың жанында студенттерге орындалуда қойылған мақсат шешіміне инженер жақын келу дағдылары телінді үшін.
Курстық жоба есеп айыратын - түсіндіргіш записка ұстауы: техникалық
құралдардың таңдау негіздеуі; каталогтен автоматика негізгі элементтерінің
мінездемелері немесе зауыттық нұсқаудың қанаумен; бөлек элементтердің есепқисабы; контроллер жобалы - құрастырылатын бөлім құрам есеп-қисабы; өңдеу,
негіздеу және басқару алгоритмдарының суреттеуі; реттеуіштердің параметрлердің настроечных анықтамасы; техникалық құралдарға егжей-тегжейін ашу құрастырушысы.
Курстық жоба графикалық бөлім ұстауы: басқару принципшіл электрлік
схемасы басқару негізгі каналымен; автоматтандыру функционал схемасы, іске
асырылған алгоритмдіктерді одақтарда.
Бақылау жұмыс ұстауы "Автоматика элементер және құрылғылары" сырттай оқу студенттеріне арналған.
Мақсат бақылаулардың жұмыстардың - тереңдету және студенттердің
білімдердің бекітуі бағытпен "Элементтер және автоматтандыру құрылғылары",
оқу олардың замандас әдістерге және автоматты жөнге салу жүйелерінің инженер жобалау процедураларына технологиялық процестермен, басқару стандартты алгоритмдарының кең қолдануының, ұсынылып отырғандардың кітапханалықтарды замандас реттеуші микропроцессорлы контроллерлердің алгоритмдарында.
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