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«Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негіздері», «Инженерлік және 

компьютерлік графика» пәнін оқуда студенттер сызбалар  мен электр 

сұлбаларды орындауды үйренулері қажет.   

Әдістемелік нұсқау екінші есептік-сызба жұмысты орындауға арналған, 

ондағы тапсырмалар баспа торабының электр сұлбасын, оның жұмыс және 

құрастыру сызбаларын орындауды ескереді.  
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басты талаптар қарастырылып, оларды орындау тәртібі, мысалмен келтіріледі. 

Сонымен қатар жұмыс орындауға қажет мағлұматтар және тапсырма 

нұсқалары қосымшаларда берілген. 
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Кіріспе 

 

Жоғары білім алушылар бастапқы курста әртүрлі бағытта қажет ететін 

пәндерден мағұлұмат алумен қатар, қалаған мамандығына тікелей қатынасы 

бар пәндермен де таныса бастайды. Солардың ішінде болашақ техникалық 

білім алушыларға, инженер мамандықтарына өте қажет  саналатын 

инженерлік графика, инженерлік геометрия, компьютерлік графика, 

техникалық сызу  сияқты пәндерді оқи бастайды. Әрбір оқылып жатқан 

пәндердің өз мақсаты бар. 

Ақпаратты желідегі жаңалықты қабылдау әртүрлі сала арқылы 

таралады. Таралу саласы деп радио, теледидар, журнал, газет, ғаламтор және 

басқаларын жатқызуға болады. Бірақ әртүрлі жаңадан шығып жатқан 

құрылғылардың, техникалардың, аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу 

ретімен танысу жоғарыдағы аталған пәндерді меңгермей  іске асу мүмкін 

емес. Сондықтан аталған пәндерді меңгеру болашақ инженерлерге міндетті 

деп саналады. Әрбір құрылғылардың жұмыс істеу принципімен танысу 

бастапқы кезде көптеген қиындықтар туғызатыны белгілі. Бұл қиындық 

«Конструкторлық құжаттардың  бірыңғай жүйесі» қысқаша КҚБЖ мен танысу 

арқылы өтеді. 

Ұсынылып отырған әдістемелік үш бөлімнен тұрады, біріншісінде 

графикалық жұмысқа тапсырма, екіншісінде сұлбалар жөнінде түсініктеме 

және оларды орындау ережелер, үшіншісінде баспа торабының жұмыс және 

құрастыру сызбаларын орындауға нұсқаулар келтіріледі.  

Қосымшаларда электр сұлбаларында қолданылатын шартты графикалық 

белгілер, әріп  белгілеулер және жиі қолданылатын элементтердің кескіндері 

мен өлшемдері берілген. 

  

1  Жұмыс мақсаты және тапсырма 

 

Жұмыс мақсаты: КҚБЖ стандарттары сызбаларға және сұлбаларға 

қоятын негізгі талаптарымен танысу,  өз мамандығында кеңінен тараған 

бөлшектер қосылыстарының кескіндерімен танысу, баспа торабының электр 

сұлбасын, жұмыс және құрастыру сызбаларын AutoCAD жүйесінде 

орындауды үйрену.  

Есептік-сызба жұмыс тапсырмасы оқытушы берген нұсқа бойынша В 

қосымшасынан алынады. Әр нұсқада келесі мәліметтер беріледі:  

- баспа торабының электрлік принципті сұлбасы;  

- элементтер атауы және саны;  

- ток өткізгіш жолдары, элементтердің сымдары кигізілетін, 

контактылы шығу және бекіту тесіктері көрсетілген баспа платаның кескіні;  

-  ілінетін элементтердің орналасуын көрсететін платаның екінші 

жағының кескіні.  

Тапсырмада берілген мәліметтерді қолданып келесіні орындау қажет: 

1) А4 пішінде баспа торабының электр сұлбасы мен элементтер тізімін 
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орындау.  

2) А3 пішінде платаның жұмыс сызбасын, платадағы тесіктер кестесін 

және техникалық талаптарды орындау, сызбада қажетті өлшемдерді түсіру. 

3) А4 пішінде баспа торабының құрастыру сызбасын орындау, ауқым 

және біріктіру өлшемдерін қою. 

4) А4 пішінде құрастыру сызбасының сипаттізімін орындау. 

Жұмысты AutoCAD жүйесінде орындау керек. Жұмыстың жалпы көлемі 

– бір парақ А3 пішінде және үш парақ А4 пішінде.  

                          

2 Электр сұлбалар 

 

2.1 Сұлбалар туралы жалпы түсінік 

 

Сұлба бұйымның құрама бөліктерін және олардың арасындағы 

байланыстарды шартты түрде кескіндейтін не белгілейтін құрылымдық құжат 

болғандықтан; бұйымды жобалау, жасау, реттеу, бақылау, жөндеу және 

пайдалану кезінде қолданылатын негізгі құжат болып саналады. 

Өнеркәсіптің барлық салаларындағы  бұйымдардың сұлбаларын 

орындауда қойылатын жалпы талаптар МЕСТ 2.701-84 стандарттың ережесіне 

сәйкес орындалады. 

Негізгі атқаратын міндетіне байланысты сұлбалар 10 түрге және 8 типке 

бөлінеді. 

Сұлбалардың түрлері кириллица алфавитінің бас әріпімен белгіленеді. 

Олар: электрлік – Э, гидравликалық – Г, пневматикалық – П, газдық – Х, 

кинематикалық  – К, вакуумдық  – В, оптикалық  – Л, энергетикалық  – Р, 

бөлу – Е, құрастырма  – С. 

Сұлбалардың типтері араб санымен белгіленеді. Олар: құрылымдық -1, 

функционалдық - 2, принциптік - 3, құрамдық (монтаждау) - 4, іске қосу - 5, 

жалпы - 6, орналасу - 7, біріктірілген - 0. 

Құрылымдық сұлба бұйымның негізгі функционалдық бөліктерін, 

олардың міндеті мен өзара байланысын анықтайды және пайдалану 

(эксплуатация) кезінде бұйыммен жалпы түрде танысу үшін қолданылады. 

Функционалдық сұлба бұйымның жекеленген функционалдық тізбегінде 

немесе тұтастай алғанда бұйымда жүріп жататын белгілі құбылыстарды 

анықтайды. Бұндай сұлба бұйымдардың жұмыс істеу принципін оқуда, 

оларды ретке келтіруде, тексеруде және жөндеуде қолданылады. 

Принциптік (толық) сұлба элементтердің толық құрамын және олардың 

арасындағы байланысты анықтайды, сол сияқты бұйымның жұмыс істеу 

принципі туралы жете танысуға мүмкіндік береді. Принципті сұлба басқа 

конструкторлық құжаттарды, оның ішінде сызбаларды да, жасау үшін негізгі 

құжат болып табылады. Сонымен қатар бұйымдардың жұмыс істеу принципін 

оқуда, оларды ретке келтіруде, тексеруде және жөндеуде қолданылады. 

Құрамдық (монтаж) сұлба бұйымды құрайтын бөліктердің біріктірілуін 

көрсетеді және осы біріктірулерді іске асыратын сымдарды, бұрауларды, 
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кабельдерді, сонымен қатар олардың түйісіп қосылатын жерлерін анықтайды. 

Сұлбаның бұл түрі бұйымдағы сымдарды, бұрамдарды, кабельдерді бекіту 

әдістері мен салуды анықтайтын сызбаларды жасау кезінде пайдаланады. 

Іске қосу сұлбасы бұйымның сырттай іске қосылуын көрсетеді. Бұл 

сұлба бұйымның іске қосылуын орындауда және пайдалануда қажет. 

Жалпы сұлба белгілі бір эксплуатациялық қызмет атқаратын бірнеше 

бұйымның өзара байланысын анықтайды, ол монтаждау және жобалау кезінде 

қолданылады. 

Орналастыру сұлбасы бұйымды құрайтын бөліктердің салыстырмалы 

орналасуын, қажет болғанда сымдарды, бұрамдарды, кабельдерді көрсетеді. 

Конструкторлық құжаттарды, бұйымдарды жасағанда және пайдаланғанда 

осы сұлбаның қажеттілігі туындайды. 

Біріккен сұлба жекеленген жағдайда бір графикалық құжатта бір бұйым 

үшін сұлбаның екі типін орындауға рұқсат етіледі. 

Орындалған сұлбаға әріптік және санды бөліктерден тұратын код 

қойылады. Мысалы: электрлік принциптік сұлба коды - Э3. 

Электр сұлбаларында электр бұйымның не қондырғының элементтері 

кескінделеді және элементтер арасындағы байланысы, токтың өту реті 

көрсетіледі. Бұйым тетіктерінің конструкциясын кескіндеу талап етілмеген 

жағдайда олардың кескіндерін МЕСТ 2.102-68 ережесіне сәйкес айтарлықтай 

оңайлатып орындайды. Электр қондырғылары үшін сұлбалардың барлық 

типтері қолданылады. 

 

2.2 Сұлбаларда қолданылатын шартты графикалық белгілеулер 

 

Сұлбаны түсініп оқу үшін, оны орындау кезінде қолданылған шартты 

белгілеулерді білу қажет. Шартты белгілеулер мемлекеттік стандарттың 

талаптарына толығынан сәйкес болуы керек, сондықтан сұлбаларда 

белгілеулердің қандайда болмасын түсініктемесін бермейді. 

Қазіргі кезеңде электр сұлбаларды орындау кезінде КҚБЖ құрамына 

кіретін МЕСТ  2.721-74,  2.791-74,  2.701-84,  2.730-73,  2.747-68,  2.755-87,     

2.756-76 және тағы басқа стандарттар қолданылады. 

Аталған мемлекеттік стандарттарда қарастырылған шартты графикалық 

белгілеулер және таңбалар электротехниканың, радиоэлектрониканың, электр 

байланысының түрлі саласында қолданылатын электр сұлбаларын, сонымен 

бірге автоматтандырылған құрылғылардың, есептеуіш техниканың және тағы 

басқа электр сұлбаларын жасауға арналған. 

Шартты графикалық белгілеулерді жасағанда, әдетте кескіндерін салу 

қиынға түспейтін, қарапайым геометриялық фигуралар негізге алынған. 

Электр қондырғылардың жекеленген элементтерінің шартты белгілеулерін 

еске сақтауды жеңілдету үшін оларды ішінара өңіне тән символдармен 

кескіндейді. Шартты белгілеулер жайында түсінік алу үшін А қосымшасында 

электр сұлбаларына арналған негізгі элементтердің стандартталған 

графикалық шартты белгілеулері келтірілген. «Шартты белгілеу» термині, осы 
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берілген белгіні тек элементтің жалпы сипаттамасын, оның қандай да 

болмасын өзіне тән ерекшеліктерін көрсетпей графикалық әдіспен беру 

қажеттілігін білдіреді. 

Шартты графикалық белгілеулер жиынтығы көптеген мемлекеттерді 

қамтитын белгілі жүйе болып табылады. Базалық белгілеулердің негізінде 

өзіндік ерекшелігін көрсететін қосымша таңбаларды енгізу арқылы әр ел өз 

стандарттарын жасайды.  

 

2.3 Сұлбаларда қолданылатын әріпті–санды белгілеулер 

 

Электр сұлбаларына әріпті-санды белгілеулер МЕСТ 2.710-81 

стандартында қарастырылған және бұйымға кіретін әрбір элементтің, құрылғы 

мен функционалдық топтың шартты әріпті-санды белгілеулері болуы тиіс.  

Әріпті-санды белгілеулер мыналарға арналған: 

1) конструкторлық құжаттарда графикалық түрде көрсетілген 

бұйымның элементтері, құрылғысы мен функционалдық топтары туралы 

мағлұматтарды қысқаша түрде жазу үшін;  

2) мәтінді конструкторлық құжаттардағы сәйкес элементтерге, 

құрылғылар мен функционалдық топтарға сілтеме үшін; 

3) егер бұйым құрылысында алдын ала ескеру болса, тікелей түсіру 

үшін.   

Берілетін ақпараттың міндеті мен түріне байланысты шартты әріпті-

санды белгілеулердің төмендегі типтері тағайындалады: 

а) жоғары деңгейлі белгілеу - сұлба мен элементтер тізімі бар затқа 

берілген шартты белгілеу; 

б) функционалдық топты белгілеу. Функционалдық топқа берілген 

шартты белгілеу, қағида бойынша, топтың функционалдық міндеті туралы 

ақпарат береді; 

в) конструкциялық белгілеу - бұйымдағы элемент немесе құрылғының 

тұрған жерін көрсететін шартты белгілеу; 

г) позициялық белгілеу. Бұйымның құрамына кіретін әрбір элементке 

(құрылғыға, функционалдық топқа) берілген шартты белгілеу қойылады, 

сонымен қатар элементтің түрі туралы ақпарат, оның элементтер арасындағы 

рет нөмері және қажет болған жағдайда бұйымдағы элементтің орындайтын 

қызметі туралы нұсқаулар болады; 

д) электр контактысын (шығарылған өткізгіш) белгілеу - электр 

байланысын немесе бақылауын іске асыруға арналған элементтің  электр 

контактысына берілген шартты белгілеу; 

е)  адрестік белгілеу - сәйкес элементтің (құрылғының, функционалдық 

топтың) сұлбада немесе сызбада болатын конструкторлық құжаттағы орынды 

көрсететін шартты белгілеу; 

ж) құрамдық белгілеу. Екі, не одан көп жоғарыда аталған әртүрлі типтік 

шартты белгілеуінен тұратын және оның құрамына кіретін әрбір шартты 

белгілеуде болатын мағлұматтар жинағын беретін шартты белгілеулер. 
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Құрамдық белгілеуге шартты белгілеулердің барлық көрсетілген типтері кіруі 

мүмкін. Жоғары деңгейлі және адрестік белгілеулер тек қана құрамдық 

белгілеуде қолданылады. 

Шартты әріпті-санды белгілеулерге латын мен орыс алфавитының бас 

әріптері және араб сандары қолданылады. Бір шартты белгілеуде әріптер мен 

сандардың биіктігі бірдей етіп алынады. Шартты әріпті-санды белгілеу 

таңбалар тізбегі түрінде үзіліссіз бір жолға жазылады. 

Позициалық белгілеудің принциптік сұлбада міндеті мен түрін 

толығырақ қарастырайық. Сұлбадағы позициялық белгілеуде элементтің 

(құрылғының, функционалдық топтың) түрі туралы ақпарат және оның 

берілген түр ішіндегі рет нөмірі болады. Рет нөмірлері элементтерге 

жоғарыдан төмен және солдан оңға қарай есептегендегі орналасуына сәйкес 

беріледі. Позициялық белгілеулерді элементтердің шартты графикалық 

белгілеулерінің үстіне не оң жағына орындайды. Жалпы жағдайда алғанда 

позициялық белгілеулер дербес мағыналық мәні бар үш бөліктен тұрады. 

Оларды өлшемі бірдей қарыппен бөлусіз және үздіксіз түрде жазады. 

Позициялық белгілеу ережелері МЕСТ 2.710-81 стандартында қарастырылған. 

Бірінші бөлікте элемент түрін, бір немесе бірнеше әріптермен көрсетеді, 

мысалы, R - резистор, С - конденсатор, ВС - дыбыс түсіргіш. Екінші бөлікте 

элементтің рет номері болады. Мысалы R1, R2, … , R10, C1, C2, … , C12. 

Үшінші бөлікке элементтің функционалдық міндетін көрсетуге рұқсат етіледі. 

Мысалы С4J - интегралдаушы конденсатор. 

 

2.4 Электр сұлбаларын орындауда қойылатын жалпы талаптар 

 

Өнеркәсіптің барлық салаларына электр сұлбаларды орындау МЕСТ 

2.702-75 стандартында тағайындалған, ал МЕСТ 2.701-84 стандартында 

оларды орындаудың жалпы ережелері қарастырылған. МЕСТ 2.702-75 

стандартына сәйкес әрбір бұйымға сұлбалардың түрі мен типі даярланады. 

Даярлау кезінде сұлбалар комплексті бұйым ерекшеліктері анықталады. 

Даярлау кезінде бұйымға қажет  сұлбалар саны мүмкіншілігінше аз болуын 

қарастырған жөн, бірақ олардың жиынтығында бұйымды жобалауға, 

дайындауға, жөндеп күйге келтіруге, пайдалануға және жөндеуге жеткілікті 

көлемде мағұлұматтар болуға тиіс. 

Сұлба мәтінінде кездесетін кейбір  терминдер туралы түсінік берейік. 

          Элемент – бұйымның құрамдық бөлігі, ол белгілі қызмет атқарады және 

өз алдына функционалдық міндеті бар бөліктерге бөліне алмайды (резистор, 

трансформатор, конденсатор және т.б.). 

Құрылғы – бірыңғай конструкция (блок, плата, шкаф, механизм) 

құрайтын элементтер жиынтығы. Бұйымда құрылғы белгілі қызмет атқармауы 

да мүмкін. 

Функционалдық топ – бұйымда белгілі бір қызмет атқаратын және 

бірыңғай конструкцияға біріктірілмеген элементтер жиынтығы. 
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Функционалдық топтарды немесе құрылғыларды құрайтын 

элементтерді сұлбада жіңішке үзік нүктелі сызықтармен бөліп көрсетуге 

рұқсат етілген. Бірақ мұнда функционалдық топтың атын немесе құрылғының 

атын, белгісін немесе типін көрсету керек. 

         Шартты графикалық белгілеулер белгіленетін элементтердің нақты 

өлшемдерін бейнелемейді, тек олардың түрін анықтайды, яғни сұлбаларды 

орындағанда масштаб сақталмайды, бірақ олардың айқындылығы мен оқуға 

қолайлығына зиян келмейтіндей болып жинақты түрде орындалады. 

Қандай да болмасын графикалық белгілеулерді сұлбаларда қолдану – 

сәйкес түрлердің  сұлбаларын орындаудың ережелерімен анықталады. Электр 

сұлбаларын орындау қезінде, сұлбаларда тіліктер қолданылмайды, тек сыртқы 

кескіндер, шартты графикалық белгілеулер мен тікбұрыштар пайдаланылады. 

Сұлбада элементтердің шартты графикалық белгілеулерін олардың 

сәйкес стандарттарда кескінделгеніндей жағдайда немесе егер стандарттарда 

арнаулы нұсқаулар болмаса, онда бұл қалыпқа қатынасты 90
о
-қа еселі 

бұрышқа бұрып орындайды. 

Жалпы принципті сұлбада, дербес принципті сұлбасы болатын 

құрылғыны  құрайтын сұлба элементтердің, жуандығы байланыс сызықтарына 

тең тұтас сызықпен бөліп көрсетеді. Дербес принципті сұлбасы болмайтын 

функционалдық топты, не құрылғыны құрайтын сұлба элементтерін 

жуандығы байланыс сызықтарына тең үзік нүктелі жіңішке сызықтармен 

бөліп көрсетуге рұқсат етіледі. 

Сұлбаларда, өзгешелігі, сұлбаның қызметімен анықталатын, түрлі 

техникалық мағлұматтарды орналастыруға рұқсат етіледі. Мұндай  

мағлұматтарды графикалық белгілеулердің не жанынан (мүмкіндігінше 

оңынан және жоғарыдан), не сұлбаның бос жерінде мүмкіндігінше негізгі 

жазудың үстінен көрсетеді. Элементтер мен құрылғылардың графикалық 

белгілерінің жанынан, сол элементтер мен құрылғыларға тікелей қатысы бар 

мағлұматтарды көрсетеді, ал сұлбаның бос жеріне, бұйымға тұтастай, не оның 

бірнеше элементтеріне қатынасты, нұсқауларды орналастырады. 

Электр сұлбалар тек  ажыратылған қалыпта орындалады. Сұлбада 

бұйымның кіру және шығу тізбегінің сипаттамасын (жиілігін, кернеуін, 

токтың күшін және т.б.) көрсетуге қеңес беріледі. 

 

2.5  Принципті  сұлбаларды  орындау  ережелері 

 

Электрлік принципті сұлбаларда оның барлық элементтерін және 

олардың арасындағы барлық электр байланысын кескіндейді. Бұл сұлбаларды 

орындау ережелері МЕСТ 2.702-75 стандартпен анықталған. Сұлба 

элементтерін ҚҚБЖ стандарттармен (МЕСТ 2.756-75) тағайындалған шартты 

графикалық белгілеулерімен көрсетеді. Шартты графикалық белгілеулер 

туралы кейбір мағлұматтар жоғарыда қарастырылған.  

Шартты графикалық белгілеулерімен толыққан сұлбаларды 

орындағанда, барлық белгілеулерді пропорционал кішірейтуге рұқсат етіледі. 
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Мұнымен бірге шартты графикалық белгілеулердің көрші екі сызығының ара 

қашықтығы 0.8 мм-ден кем болмауы керек. 

Егер жекелеген элементтердің ерекше қызметіне көңіл аудару керек 

болған жағдайда және сол сияқты олардың белгілеулеріне іштей түсінік 

таңбалар жазылса, онда бұндай белгілеулердің өлшемдерін үлкейтуге рұқсат 

етіледі. 

Егер элементтер өздерінен күрделірек элементтердің құрамдас бөлігі 

болып келсе, онда олардың шартты графикалық  белгілеулерін кішірейтіп 

кескіндеуге рұқсат етіледі (мысалы, фоторезистордың белгісіндегі 

резистордың шартты графикалық  белгісі). 

Шартты графикалық белгілеулерді сұлбада қосарланған немесе 

таратылған әдістерінің біреуімен орындайды. Қосарланған әдісте (1-суретті 

қараңыз) элементтердің немесе құрылғылардың құрамдас бөліктері сұлбада 

бір-бірінен тікелей жақындықта кескінделеді. Таратылған әдісте олар түрлі 

орындарда кескінделеді. 

 
1 сурет 

 

Байланыс сызықтары, тәртіп бойынша, толық көрсетілуге тиіс. Егер 

байланыстардың графикалық кескіндері сұлбаны оқуды қиындатса, онда бір-

бірінен қашықтығы элементтердің байланыс сызықтарын үзуге рұқсат етіледі. 

Сызықтардың үзіктері, іске қосатын жерлері белгіленіп, нұсқаулармен 

аяқталады. 

Сұлбаларды жол әдісімен орындауға кеңес беріледі: құрылғылардың 

және олардың құрамдас, бір тізбекке кіретін, бөліктерінің шартты графикалық 

белгілерін түзу бойымен  бірінен соң бірін жүйелі кескіндейді, ал жекелеген  

тізбектерді – қатар көлденең (горизонталь) немесе тік (вертикаль) параллель 

жолдар түрінде, кескіндейді. Мұнымен бірге жолдарды араб сандарымен 

нөмірлейді. 

Принципті сұлбалар бір сызықты және көп сызықты кескіндерде болады 

2,а-суретте көрсетілгендей, көп сызықты кескінде әрбір тізбекті жеке 

сызықпен, ал элементтерді жеке шартты графикалық белгілерімен көрсетеді. 

2,ә – суретте тізбектің бір сызықты кескіні келтірілген, егер  тізбектер пара-

пар қызмет атқарса, онда олар бір сызықпен, ал  бұл тізбектердің бірдей 

элементтері бір шартты графикалық белгімен кескінделеді. 
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Сұлбаны ықшамдау үшін электрмен қосылмаған байланыс сызықтарын 

топтық байланыстың жалпы сызығына біріктіреді, бірақ  жанасатын жерге 

(элементтерге) жақыңдағанда әрбір байланыс сызығы жеке сызықпен 

кескінделуі тиіс. Сұлбадағы байланыс сызықтарын біріктірген кезде, әдетте, 

оларды әрбір сызықтың екі ұшында бірдей санмен нөмірлейді. Пайдалану 

(эксплуатация) жағдайында түсінік үшін элементердің шартты графикалық 

белгілерінің жанынан сәйкес жазулар, таңбалар немесе графикалық белгілер 

орналастырылады (мысалы, ауыстырып қосқыштарда, ұяларда, 

потенциометрлерде және т.б.). Егер бұл жазулар мен белгілер бұйымға 

түсірілуге тиіс болса, онда оларды тырнақшаға алады. 

 
2 сурет 

 

 
 3 сурет 

 

Сұлбада оған кіретін тізбектердің сипаттамаларын, сонымен бірге 

бақылау контактыларындағы, ұялардағы және т.б. өлшенуге тиісті 

параметрлерді көрсетеді. 

Бұйымға кіретін және сұлбада кескінделген әрбір элементтің  әріпті-

санды позициялық белгілеулері болуға тиіс. 

Сұлбада резисторлар мен конденсаторлардың нақты мәндерін көрсеткен 

кезде, өлшеу бірліктерін белгілеудің ықшамдалған әдісі қолдануға рұқсат 

етіледі (3-суретті қараңыз):  

1) резисторлар үшін:  

0-ден 999 Ом-ға дейін  – өлшеу бірліктері көрсетусіз; 
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1∙10
3
-нан  999∙10

3 
Ом-ға дейін  –  килоомда, өлшеу бірлігін кіші әріп к-  

мен белгілейді;                             

1∙10
6
-нан  999∙10

6  
Ом-ға дейін   –  мегаомда, өлшеу бірлігін бас әріп М-

мен белгілейді; 

1∙10
9
 Ом-нан  жоғары – гигаомда, өлшеу бірлігін бас әріп Г-мен 

белгілейді; 

2) конденсаторлар үшін: 

0-ден 9999∙10
-12  

Ф -ға дейін – пикофарадада, өлшеу бірлігі көрсетусіз; 

1∙10
-8

 -ден 9999∙10
-6 

Ф -ға дейін  – микрофарадада, өлшеу бірлігін мкф-  

деп белгілейді. 

Электрлік принципті сұлбада кескінделген барлық элементтер бір мәнді 

анықтауға тиіс. 

Ол үшін элементтер  жайындағы мәліметтерді элементтердің тізіміне 

жазады да, сонан соң оларды сұлбаның бірінші бетіне орналастырады немесе 

дербес құжат түрінде орындайды. 

 

 
4 сурет 

 

Бірінші жағдайда тізімді кесте түрінде 4-суреттегі пішін бойынша 

жасап, дағдыдағыдай, негізгі жазудың үстінен, одан 12 мм-ден кем 
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болмайтындай қашықтықта орналастырады. Тізімнің жалғасын негізгі 

жазудың сол жағынан, кестенің басын қайталап, орналастырады. 

Екінші жағдайда элементтер тізімін пішім А4-те орындайды, мұнда 

жұмыстың шифры бас әріп Т (тізім) және сұлба шифрымен тұруға тиіс, 

мысалы ТЭЗ – электрлік принципті сұлба элементтерінің тізімі. 

Тізім графаларында мынандай мәліметтерді көрсетеді:  

«Поз. белгілеу» графасында – элементтің, құрылғының позициялық 

белгілеуі немесе функционалдық топтың белгілеуі;  

«Атауы» графасында – элементтің (құрылғының) қолданылатын 

құжатына сәйкес аталуы; 

«Ескерту» графасында – қажет болған жағдайда элемент атауының 

ішіне кірмейтін техникалық мәліметтерді көрсету; 

«Зона» графасында – сұлбаның күрделі және көлемді жағдайында 

зоналарға бөлген жағдайда,  зонаның белгілеуі;  сұлбаны орындаудың жолдық 

әдісінде бұл берілген элемент (құрылғы) орналасқан жолдың номері. 

Тізімге элементтерді топтап, әріптік позициялық белгілеулерінің 

алфавиттік тәртібімен жазады. Бірдей әріпті позициялық белгілеулері бар 

элементтерді әр топтың ішінде реттік нөмірлерінің өсуі бойынша 

орналастырады. Сұлбада жүйелі реттік нөмірлері, бәрі бірдей электр 

параметрлері болатын бір типтің элементтерін тізімнің бір жолына жазуға 

рұқсат етіледі. Бұл жағдайда «Поз. белгілеу» графасына тек ең кіші  және ең  

үлкен реттік нөмірлердің позициялық белгілеулері жазылады, мысалы, 

R3...R5, С8...С12; «Сан» графасында осы элементтердің жалпы саны 

қөрсетіледі. 

Элементтер тізімі және жазу тәртібі МЕСТ 2.710-81 стандартқа сәйкес 

мынандай ретпен орындалады: 

1) резисторлар;  

2) конденсаторлар;   

3) индуктивтілік  қатушкалар;         

4) электрондық     аспаптар;     

5) трансформаторлар;      

6) дроссельдер;             

7) ажыратқыштар;   

8) өлшеуіш аспаптар;  

9) жартылай өткізгішті аспаптар;  

10) антенналар және басқа элементтер. 

Егер  бұйымда  параллель  немесе  тізбектей  қосылған  бірнеше бірдей  

элементтер болса, онда сұлбаға бір элементтің  шартты графикалық белгісін 

орналастырып, қасынан ол алмастыратын барлық элементтердің позициялық 

белгілеулерін беруге рұқсат етіледі (5-суретті қараңыз). 

Егер бұйымда параллель немесе тізбектей қосылған бірнеше бірдей 

элементтер тобы болса, онда тек шекті топтарды, олардың араларындағы 

электр байланысын үзілме сызықтармен көрсетіп кескіндейді. Бұл жағдайда, 
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яғни элементтерге позициялық белгілеулерді  бергенде,  сұлбада 

кескінделмеген  элементтер  де  ескеріледі.  

Электрлік принципті 

сұлбаның сызбасы алаңында 

элементтерді қосатын сымдар 

мен кабельдердің маркасы, 

қимасы және түсі туралы 

нұсқаулардың, сонымен бірге 

бұйымның электрмонтажына 

қойылатын ерекше талаптар 

туралы нұсқауларды да 

орналастыруға рұқсат етіледі. 

 

2.6  Құрылғылардың принципті сұлбасын оқу 
 

Сұлбалар, әдетте кескінделген құрылғыны немесе жүйені алғаш 

қарастырғанда оқып үйренгенде, толығынан (басынан аяғына дейін) оқылады. 

Егер сұлба бұрыннан таныс болса, онда оны іріктеп, тек жекелеген 

бөліктерінің жекелеген   элементтерін, олардың байланысы мен 

сипаттамаларын айқындау үшін қарастырылады. 

Сұлбаны мынандай тәртіпте оқиды:  

1) алдымен  сұлбаның  типі  мен  міндетін  анықтайды, ол  үшін негізгі  

жазуды оқиды және сұлбада көрсетілген техникалық талаптармен танысады; 

2) жалпы мәліметтермен танысқаннан кейін, сұлбада кескінделген 

құрылғыға қандай элементтер кіретінін анықтайды. Мұндай сұлбаларда, қуат 

көздері (электр желісі, аккумулятор немесе гальвани батареялары), 

антенналар, трансформаторлар, электрондық шамдар немесе жартылай 

өткізгішті аспаптардың әртүрлі түрлері, индуктивтік катушкалар, 

конденсаторлар, резисторлар, ауыстырып қосқыштар негізгі элементтер 

болып табылады; 

3) сұлбаны  құрайтын  элементтерді  оқып   білгеннен   кейін,   берілген  

құрылғының тұтас алғанда, қалай жұмыс істейтіндігін анықтайды, ол үшін 

жекелеген тізбектерді электр тогының жолын табады; 

4) оқуды  құрылғының  кірісінен, ал  радиоқабылдағыштарда жоғары  

жиілікті күшейткіштен бастайды. Одан әрі жүйелі түрде құрылғының барлық 

функционалдық топтарын: ауыстырғыш, гетеродин, аралық жиіліктің 

күшейткіші, детекторлар, төмен жиілікті күшейткіштер мен түзеткіштерді, 

қарастырады; 

5) түгел  сұлбаны   қарап    шығып,   фунционалдық   топтарға   кіретін  

жекелеген элементтерді оқып, олардың сұлбадағы міндетін және элементтер 

тізімі бойынша параметрлерін анықтайды.   

Сұлбада қызулық тізбектерін көрсетпейді, тек электрондық шамдар, 

катодтарының қызулық жіптерінен және күш беретін трансформаторлардың 

сәйкес қызулық орамдарынан жүргізілген қысқа нұсқанамаларды 

5 сурет 
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кескіндеумен шектеледі. Орамнан қандай шамның қызуы қуат алатындығын 

білу үшін, нұсқамалар ұштарының қасына әріптік не санды белгілер қояды. 

 Айта кетеріміз, инженерлік графика курсында бұйымдардың принципті 

сұлбаларының графикалық орындалуы туралы түсінік қана беріледі. 

Бұйымдардың міндеті мен жұмысы туралы мәліметтер арнаулы курстарда 

оқылады. 

 

 

3 Баспа торабының сызбасы 

 

3.1 Жалпы мағлұматтар 

 

Қазіргі баспалап құрастыру радиотехникада, электр құрылғыларын 

жасауда кең қолданып келеді. Баспа торабын орындағанда қолданылатын 

баспа платасын кей жағдайда баспаханалық әдіспен, электр тогын өткізбейтін 

материалдан жасалған, платаға құрастыру суретін салу арқылы жасалады. 

Плата (французша plat - жазық) - ілінетін электр және 

радиоэлементтерін, бекіту және электр байланысы үшін түпкі нұсқа ретінде 

электртехникалық және электроника аппаратурасында қолданатын, көбінесе 

тік бұрышты пішіні бар электрлік пластина. Микроплата - микромодуль үшін, 

баспа платаны (негіз ретінде алынатын) баспалап құрастыру үшін, платалар-

түпкі нұсқа - функционалды торабы бар блоктарды қондыру үшін және т.б. 

қолданылады. 

Баспалап құрастыру - контактылы тетіктердің, ажыратқыштардың, 

сымдардың қызметін атқаратын жұқа, платаның бетіне түсірілген, электр 

тогын өткізетін қабат. Салынған метал немесе диэлектрик қабаттары 

сұлбаның баспа элементтері - конденсаторлар, катушкалар т.б. қызметін 

атқарады. Баспалап құрастыру және баспа элементтерінің жиыны баспа 

сұлбасы деп аталады. 

Баспа плата деп, изоляцияланған баспалап құрастыруды, не болмаса 

баспа сұлбасын айтады. Платаның дайындамасы болып бір жағынан (бір 

жақты плата) не екі жағынан (екі жақты плата) металданған қабат – фольга 

салынады. Тиісті жерлерден фольга қабаты қырналады да өткізгіштер мен 

элементтер қалады. Платадағы ток өткізгіштерді металдау не комбинациялау 

тәсілімен де орындайды. Кейбір жағдайда платаның үстіне жеке дайындалған 

аспаптар – резисторлар, конденсаторлар т. б. қондырылады. Қазіргі баспа 

сұлбаларына аспаптарды баспалап құрастыру өткізгіштеріне дәнекерлейді. 

Элементтердің шығып тұрған сымдарын дәнекерлеу үшін платада, үсті 

ұңғыланған және металданған контакт алаңдарымен қоршалған құрастыру 

тесіктерін алдын ала жасайды. 

Платаны орнықтыру үшін оның бұрыштарында бекіту тесіктері 

жасалады. Осы сияқты тесіктер, платаның үстіне ірі элементтерді – 

трансформаторларды, айнымалы кедергілерді т.б. қондыру үшін де 
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қолданылады.  Плата элементтерімен басқа қондырғылар арасында электрлік 

байланыс үшін нөмірленген - 1, 2, 3... контактілі шығу тесіктері кездестіріледі. 

Баспа торабы деп, ілінетін элементтері бар платаны айтады. Оларды 

платаның баспалап құрастыру жағынан қарсы бетке орналыстырады. 

 

3.2 Баспа платаның электр сұлбасы және жұмыс сызбасы  

 

Жұмысты орындау үшін әрбір студент оқытушы айтқан нұсқа бойынша 

В қосымшасынан деректерді алады.  

Әр нұсқада қарастырылатын мысалдағыдай келесі мәліметтер беріледі: 

1) электрлік принципті сұлба (6-суретті қараңыз);  

 
6 сурет 

 

2) ілінетін элементтердің атауы және саны (7-суретті қараңыз); 

 
7 сурет 

 

3) ток өткізгіш жолдары, элементтердің сымдары кигізілетін, кон-

тактылы шығу және бекіту тесіктері көрсетілген баспа платаның кескіні (8,а-

суретті қараңыз); 
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4) ілінетін элементтердің орналасуын көрсететін платаның екінші жағы 

(8,ә-суретті қараңыз).  

   а)        ә) 

 
 

8 сурет 

 

Плата торабының электр сұлбасы екінші тарауда қарастырылған 

ережелерге сәйкес А қосымшасының көмегімен орындалады (9-суретті 

қараңыз). 

Элементтердің шартты графикалық белгіленуі сұлбада жуандығы электр 

байланысы сызығының жуандығындай, яғни 0,2 мм-ден  1,0 мм-ге дейінгі 

өлшемді сызықпен орындалады. Бұл аралықтан сызықтың қандай жуандығы 

алынатындығы сұлба өлшемдеріне байланысты, сызықтың ұсынылатын 

жуандығы  – 0,4 мм-ден   0,5 мм-ге дейін. Егер шартты графикалық белгілерде 

жуандатылған сызықтар болса, онда оларды байланыс сызығынан екі есе 

жуандықпен орындау керек. Сұлбада элементтердің шартты белгілеулерінің 

орналасуы сұлбаны оқудың қолайлылығы мен жүйелігін қамтамасыз етуге 

тиіс және бұл элементтерді өзара ең қысқа, әрі қиылысу мен сызықтардың 

саны ең аз болатындай, электр байланыс сызықтарымен қосу қажет. Көршілес 

параллель байланыс сызықтардың ара қашықтығы 3 мм-ден кем болмауы  

қерек. Сұлбада түсініктеме жазулар ең шектелген мөлшерде, әрі қысқа 

беріледі және ондағы барлық жазулар, сонымен бірге, әріптік және санды 

белгілеулер сызба қарпімен орындалуы қажет. 

Баспа торабының электр сұлбасын  және элементтер тізімін А4 пішімде 

орындау мысалы 9-суретте көрсетілген.  
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9 сурет 
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    Баспа платаның жұмыс сызбасы А3 пішімде келесі ретпен орындау 

қажет: 

1) платадағы барлық тесіктердің нақты өлшемдерін анықтау; 

2) плата тесіктерінің кестесін орындау; 

3) плата кескінін тұрғызу;  

4) қажетті өлшемдерін қою; 

5) техникалық талаптарды орындау. 

Баспа платаның жұмыс сызбасы МЕСТ 2.417–91 стандарттың 

ережесімен орындалады. Сызбаны 1:1, 2:1, 4:1, 5:1, 10:1 масштабында 

орындағанда, оның баспаланған өткізгіштері мен тесіктерінің көрінісін 

қамтуы қажет. Сызбаның барлық элементтерінің өлшемдері МЕСТ 2.307 – 68 

стандартқа сәйкес, немесе координаталардың тік бұрышты не полярлық 

жүйелерінде берілген координаталық торлардың көмегімен көрсетіледі. 

Координаталық торлардың түйіні деп олардың сызықтарының қиылысу 

нүктесін айтады. 

Берілген тапсырмадағы плата торының жолын, бағанасын санап, 

AutoCAD  жүйесінде  «Массив» командасының тік бұрышты түрі көмегімен 

тор орындалады. Тордың адымы 2.5 мм, оның қалыңдығы 1.5 мм болатын 

сызбаны  2:1 масштабпен орындау  қажет.  

Платада тесіктерді оңайлатып өлшемдері шартты түрде диаметрі 1.5 мм 

етіп бірдей шеңбермен (ұңғу шеңберісіз) кескінделеді. Тесіктердің центрін 

координаталық торлардың түйіндерінде орналыстырады.  

Платаның төрт бұрышындағы  бекіту тесіктерінің диаметрін 3.5 мм, ал 

плата элементтерімен басқа қондырғылар арасында электрлік байланыс үшін 

нөмірленген контактілі шығу тесіктерінің диаметрін шартты түрде 1.5 мм деп 

есептейді.   

Тесіктердің диаметрі бірдей 1.5 мм деп орындалғанмен, олардың нақты 

диаметрлері әртүрлі. Олай болса әрбір тесіктің нақты диаметрін анықтау үшін, 

сол тесікке кигізілетін элементті Б қосымшадан тауып, оның сымының 

диаметрі анықталады, сондай диаметр сымды  кигізу үшін, 10-суретте 

көрсетілген кестеге  қарап платадағы тесіктің диаметрі анықталады. 

 
10 сурет 
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Анықталған тесіктерге әр 

диаметр үшін қалау бойынша және 

МЕСТ 2.307-68 стандарттың 

ережесіне сәйкес белгілер 

тағайындалады (11-суретті қараңыз).  

Одан кейін 12-суретті көрсетілгендей үлгі бойынша тесіктерге кесте 

орындалады. Сонымен қатар ток өткізу жолдарының, платаның контур 

сызығының қалыңдығын 1 мм; шеңберлердің сызығының қалыңдығын 0.5 мм; 

элементтер сызығының қалыңдығын 0.9 мм; плата торы жіңішке сызықпен 

(0.0 мм) орындалады. 

 
12 сурет 

 

Платаның қажетті өлшемдері көрсетіледі (13-суретті қараңыз). Баспа 

плата үшін көбірек тараған материал фольгамен қаптарланған әйнекті 

текстолит СФ – 2 – 50 МЕСТ 12652-74, қалыңдығы 0.8; 1.0; 1.5; 2.0: 2.5; 3.0 

мм. Сол сияқты бір жағынан не екі жағынан фольгамен қаптарланған гетиканс 

ГФ -1, ГФ -2 қолданылады. Материалдың қалыңдығы оның шартты 

белгілеуінде көрсетіледі. Мысалы  қалыңдығы 1.5 мм  әйнекті текстолит 

болса, ол СФ-2-50-1.5  деп жазылады. 

Техникалық талаптар негізгі жазудың үстіне орналастырылады. 

Техникалық талаптар платаның өз ерекшелігіне байланысты төмендегідей 

ретпен жазылады: 

 - платаны жасау тәсілі; 

 - ток өткізетін қабаттың немесе изоляциялық аралықтардың белгілеуі 

және қабаттың қалыңдығы; 

- координаталық тордың адымы; 

- өткізгіштер контакті алаңдарының және басқа элементтердің ауытқу 

мүмкіндігі; 

- баспа өткізгіштердің ені; 

- өткізгіштердің ең жақын ара қашықтығы; 

- контактылы алаңдарды ығыстыру және тегістеу талаптары; 

- маркалау және таңба басу туралы нұсқа. 

11 сурет 
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13-суретте баспа плата сызбасының А3 пішімінде орындалу үлгісі 

көрсетілген.  

 
13 сурет 
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3.3 Баспа торабының құрастыру сызбасы және сипаттізім 

 

Баспа торабы деп аспалы элементтері бар баспа платасын атайды. 

Тораптың құрастыру сызбасы саны жағынан аз проекциялы бола тұрып, 

аспалы радиоэлементтер мен басқа тетіктер, олардың платада орналасу 

жайында толық мағлұмат береді. Ол мынандай: 

- электр және радиоэлементтердің позициялық белгілеулерін маркалау; 

- аспаптардың (трансформаторлар, релелер және т.б.) сыртқа 

шығарылған сымдарының шартты белгілеулерін; 

- баспа торабының электрлік принципті сұлбасына сәйкес 

элементтердің полярлығын, сыртқа шығатын контактылы сымдардың 

нөмірленуін қамтуы керек. 

Сызбада позициялық белілеулер, ауқым және қондырма өлшемдері 

(бекіту тесіктердің осьтерінің ара қашықтығы), элементтердің белгіленулері 

қойылады. Позициялық белгілер басқаларымен салыстырғанда екі қарып 

үлкен жазылады. Егер сызбаны дүрыс түсінуге кедергі болмаса, онда ілінетін 

элементтерді ықшамдап кескіндейді. Оларды платаның бетіне 2-3 мм 

параллель етіп белгілі тәртіппен орналастырады. Сызбада тиісті деректермен 

берілген техникалық талаптар жазылады. 

Элементтердің шығып тұрған сымдары платаға дәнекерленеді және 

транзисторлардың сымдарына түрлі түсті электризоляциялық түтіктер 

кигізіледі. 

Сызбаны орындауға қажет материалдар Б қосымшасында қажетті 

берілген: элементтердің кескіндері, өлшемдері, маркалары, бекітілген 

стандарттары не техникалық шарттары. 

Баспа торабының құрастыру сызбасы А4 пішімде, екі негізгі көрінісі, 

элементтері ілінген жағдайда, орындалады. Баспа торабының құрастыру 

сызбасының үлгісі 14-суретте көрсетілген. Бас көрініске  баспа торабының 

элементтері ілінген жағы қарастырылады. Ал екінші көрініске, оның сол жақ 

не үстінгі көрінісі орындалады. Ауқым және бекіту өлшемдері қойылып, 

негізгі жазудың үстіне техникалық талаптар жазылады. 

Келесі А4 пішімде баспа торабының құрастыру сызбасына сипаттізім 

МЕСТ 2.108-68 стандарттың ережесіне сәйкес 15-суреттегідей орындалады. 
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