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Кіріспе 

 

Автоматтандыру технологиялық объектілер мен процестердің негізгі 

бағыты болып табылады, айқындаушы шешуші факторлар өнімділігін арттыру 

және еңбек жағдайларын жақсарту. Қазіргі жағдайларда барлық қолданыстағы 

және салынып жатқан өнеркәсіптік объектілер автоматтандыру құралдарымен 

жабдықталады.Күрделілігіне байланысты технологиялық объектілерді, олардың 

жабдықталуын, бақылау және басқару құралдарымен жүргізіліп техникалық 

жүйелерді әртүрлі деңгейлері автоматтандырады.Неғұрлым күрделі өндірістер 

(энергетика, металлургия, машина жасау, химия, минералдық тыңайтқыштар 

өндірісі) кешенді автоматтандыру көзделінеді  – ТҮАБЖ. 

Өндірісті автоматтандыру әрқашан мынадан басталады әзірлеуге тиісті 

жобалық құжаттама, яғни бұл жобалау жүйелерін автоматтандыру болып 

табылады. 

Бұл курстың мақсаты: «Автоматтандырылған жүйелерді жобалау» 

(АЖЖ) болашақ маман иесін үйретуіндегі, жобалау жүйелерін автоматты және 

автоматтандырылған басқару, бақылау үшін қазіргі заманғы технологиялық 

объектілер мен процестерді әзірлеуге және әрі қарай қажетті жобалық 

құжаттаманы оқу. 

Курс АЖЖ – технологиялық қондырғыларды және процестерді 

автоматтандыру бойынша мамандарды даярлаудағы соңғы пәндердің бірі. Бұл 

арнайы пәндерге негізделінген: «Автоматты басқару теориясы», «Метрология», 

«Технологиялық өлшеулер және аспаптар», «Автоматтандырудың техникалық 

құралдары», «Микропроцессорлық және бағдарламалық құралдарды 

автоматтандыру». Сонымен қатар, бұл курсты меңгеру үшін АЖЖ - ға физика, 

электротехника және электроника, техникалық сызу түпкілікті білу қажет. 

Бұл курстық жұмыс АЖЖ пәні бойынша бекітеді білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларын, қажетті болашақ маманға техникалық шешімдерді 

қабылдау кезінде таңдау, дамыту және жаңғырту, қолданыстағы және жаңадан 

құрылатын технологиялық объектілерді автоматтандыру жолымен игеру 

техникасын егжей-тегжейлі жобалау құжаттарын дайындау жүйелерін бақылау 

және басқару. 
 

1 Негізгі ережелер 

 

Курстық жұмыс бойынша  «Автоматтандырылған жүйелерді жобалау» 

пәні студенттердің осы пән бойынша білімдерін бекітуін қамтамасыз етеді, 

шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру және дамыту, басқару жүйелерін 

жобалау және технологиялық үдерістерді бақылау. 

Курстық жұмысты орындау кезінде студент міндетті түрде 

технологиялық процесс, қорытындылап қоюдың міндеттерін, жобалық 

шығармашылық жұмыстарды орындау, құрылымын әзірлеу, кешенді 

автоматтандырудың техникалық құралдарын, негізгі параметрлерін бақылау 

және реттеу, жобалау, негізгі сызбалар, жобаны автоматтандыру. 
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Жұмыстын орындалуы материалдар негізінде дәрістер бойынша 

мәліметтерді қолдана отырып, қазіргі заманғы анықтамалықтар, стандарттар, 

жабдықты каталогтар, материалдарды және т. б. әдебиеттерді қолданамыз . 

Курстық жұмыстың негізгі мақсаты - студенттердің өздігінен жұмыс 

істеу нормативтік-техникалық әдебиетпен және деректерді іздеу сайттардың 

ғаламтор арқылы: мемлекеттік және салалық стандарттарымен, каталогтармен, 

дайындаушы зауыттардың, анықтамалық әдебиетпен, мәліметтер базасын 

дайындаушы зауыттардың фирмалар мен жеткізушілер арқылы жүзеге асады. 

Курстық жұмыс нәтижелері кафедрадағы болашақ жобаларды жүзеге 

асыру барысында, сондай-ақ дипломдық жобаны орындау кезінде 

пайдаланылуы тиіс. 

 

1.1 Курстық жұмыстың ұйымдастырылуының орындалуы 

 

Курстық жұмыс тақырыбы бойынша студент кәсіпорында өндірістік 

тәжірибеден өту нәтижесінде анықталады.Тақырыбы міндетті түрде 

кафедраның бұйрығы бойынша  жетекшімен келісіледі және бекітіледі. 

Курстық жұмыс тақырыбын белгілемеген және белгілі бір өндірістік 

технологиялық қондырғыны таңдамаған студенттер үшін әдістемелік 

нұсқаудын соңында оқу-әдістемелік әдебиеттерге негізделген материалдардың 

нұсқалары беріледі. 

Курстық жұмыстың атауы пәннің пәндік саласы бойынша негізгі 

ұғымдарды қамтып, жобалау объектісін анықтау және келесідей болуы тиіс: 

«Өнімді өндіру процестерін бақылау мен басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерін жобалау», мысалы «Рекуператордың жылутехникалық процестерін 

бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйесін жобалау». 

Курстық жұмыста мәтіндік бөлімді қорғауға түсіндірмелік жазба және 

бақылау және басқару жүйелерінің жабдықтарына тапсырыс спецификациясы 

және әзірленген шешімдердің сызбаларын қамтитын графикалық бөлім түрінде 

ұсынылады. 

Мәтін бөлігінің көлемі 10 – нан 15 бетке дейін, графикалық-А1...А4 

стандартты форматындағы 3-4 парақты құрауы тиіс. 

 

1.2 Курстық жұмысты орындаудағы кезеңдері 

 

Курстық жұмысты орындау кезінде: 

1) Технологиялық процесті, аппараттар мен жабдықтардың құрылымын, 

материалдық және энергия үнемдеуші ағындардың сызбасын, осы тақырып 

бойынша бар практика материалдарын немесе техникалық әдебиетті қолдана 

отырып, егжей-тегжейлі оқып үйрену. Технологиялық процесті жүргізу 

регламентін, бақылау мен басқарудың қолданыстағы жүйесін, оның мақсаты 

мен функцияларын сипаттау. 

2) Қолданыстағы автоматтандыру жүйелерін талдау негізінде олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін ескере отырып, бақылау және басқару 
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жүйелерін жетілдіру есебінен өндіріс сапасын жақсартуға бағыт белгілеу; 

қазіргі заманғы аспаптар мен автоматтандыру құралдарын қолдану негізінде 

бақылау және басқару жүйесін жаңғырту немесе дамыту бойынша техникалық 

шешім ұсыну. 

3) Жобалау жұмыстарын орындау тапсырмасының қойылымын 

қалыптастыру. Технологиялық процестердің регламентін қамтамасыз ететін 

параметрлерді бағалау негізінде автоматтандыру сұлбасын, бақылау мен 

басқарудың техникалық құралдарын таңдауды негіздеу. 

4) Автоматтандыру объектісінің құрылымдық сұлбасын және 

жобаланатын автоматтандыру сұлбасының техникалық құралдар кешенінің 

(КҚТ) құрылымын әзірлеу. 

5) Қабылданған стандарттар мен басқарушы материалдарға сәйкес 

автоматтандырудың функционалдық сұлбасын әзірлеу. 

6) Бақылау мен басқарудың техникалық құралдары туралы қазіргі 

заманғы деректерді пайдалана отырып, жабдықтар мен автоматтандыру 

құралдарына тапсырыс спецификациясын жасау сызбасын (сыртқы қосылыстар 

сызбасын) әзірлеу. Тармақтар бойынша курстық жұмысты орындаудың нақты 

көлемі тапсырма нұсқасымен анықталады және оқытушымен 

келісіледі.Курстық жұмыс бойынша тапсырмалардың нұсқалары 1-қосымшада 

келтірілген. 

 

1.3 Курстық жобаның құрылымы 

 

Курстық жоба мәтіндік және графикалық бөліктерден тұрады.Мәтін 

бөлігі түсіндірме жазбамен берілген.Оның құрылымы келесі түрге ие: 

- бастапқы парақ; 

- реферат; 

- кіріспе; 

- басқарудың технологиялық объектісінің сипаттамасы; 

- автоматтандырылған жүйені әзірлеу және оның функциялары бойынша 

техникалық шешімдердің сипаттамасы; 

- автоматтандырылған жүйені техникалық қамтамасыз етуді негіздеу 

және таңдау; 

- технологиялық объектіні автоматтандырудың әзірленген 

сұлбаларының сипаттамасы; 

- автоматтандыру объектісін құру жөніндегі ұйымдастыру іс-

шараларының сипаттамасы;- қорытынды; 

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

- жабдықтың ерекшелігі. 

Курстық жобаның графикалық бөлімі: 

- автоматтандыру объектісінің құрылымдық сұлбасы; 

- техникалық құралдар кешенінің құрылымдық сұлбасы(ТҚК); 

-автоматтандырудың функционалдық сұлбасы 

- автоматтандырудың принципті электр сұлбасы; 
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-сыртқы сымдарды қосу сұлбасы. 

Орындау үшін міндетті болып ТҚКқұрылымдық сұлбасы және 

автоматтандырудың функционалдық сұлбасы табылады. 

 

1.4 Курстық жұмысты рәсімдеу 

 

Түсіндірме жазбаның барлық парақтары басталуы бастап беттердің 

ретімен нөмірленуі тиіс.Сонымен қатар титул парағы нөмірленбейді. Мәтіндік 

және графикалық құжаттар парақтарындағы беттің нөмірі парақтың жұмыс 

өрісінің оң жақ жоғарғы бұрышында көрсетіледі. 

Бұдан басқа, дербес белгісі бар мәтіндік және графикалық құжаттардың 

негізгі жазуында бір белгісі бар құжат шегіндегі парақтардың реттік 

нөмірленуін көрсетеді. Құжаттарға белгі МЕСТ 34.201-89 [2-4]. талаптарына 

сәйкес беріледі . 

Мәтіндік және графикалық құжаттардың әрбір бетінде негізгі жазу 

болуы тиіс, бұған бастапқы парақ және реферат жатпайды. Негізгі жазулардың 

нысандары 1-қосымшада келтірілген. 

Курстық жобаның графикалық материалдарын AutoCAD [5,6] 

автоматтандырылған жобалау жүйесін немесе оның кеңейтулерін қолдана 

отырып орындау ұсынылады. 

 

2 Курстық жұмыстың құрылымы мен рәсімделуі 

 

Курстық жұмыс көлемінде жобаны орындау автоматтандыру объектісі 

бойынша негізгі техникалық шешімдерді анықтайтын түсіндірме жазбамен 

және графикалық бөліммен ұсынылған жұмыс құжаттамасын әзірлеуді 

қамтиды. Графикалық бөлім мен ерекшелік курстық жобаның түсіндірме 

жазбасына қосымшалардың құрамында беріледі. 

 

2.1  Түсіндірмелік жазба 

 

2.1.1 Түсіндірмелік жазбаның құрылымы. 

Түсіндірмелік жазба мынадай бөліктерден тұрады: 

–  жұмыстың атауы, тақырыбы, студенттің аты-жөні, тобы, жұмысты 

қабылдайтын оқытушының аты-жөні, жұмыстың орындалған жылы көрсетілген 

бастапқы парақ; 

– тапсырма нұсқаулығы (нұсқаға сәйкес); 

– мазмұны; 

-  реферат; 

-  кіріспе; 

–  негізгі бөлім; 

-  қорытынды; 

– барлық пайдаланылған анықтамалықтар бойынша библиографиялық 

деректерді қамтитын пайдаланылған әдебиеттер тізімі және түсіндірме 
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жазбаның мәтіні бойынша әдеби дереккөздерге сілтеме жасау тәртібімен 

ресімделеді; 

– жобаның графикалық материалы мен автоматтандырудың 

функционалдық сұлбасына жататын аспаптар мен құралдардың 

спецификациясы бар қосымша. Курстық жұмысқа түсіндірме жазбаның барлық 

материалдары АЭжБУ стандартына сәйкес рәсімделеді. 

Түсіндірме жазбаның негізгі бөліміне автоматтандыру объектісінің 

күрделілігіне және жобалауға арналған тапсырманың құрамына байланысты 

келесі бөлімдердің сипаттамасы кіреді. 

Кіріспе. 

1. Технологиялық үрдістің сипаттамасы және бар болған жағдайда, 

бақылау және басқару жүйесі (міндетті). 

2. Жобалау жұмыстарын орындауға тапсырма қою.Бақылау және 

басқару жүйелерін дамыту және жаңғырту үшін қабылданатын техникалық 

шешімдердің сипаттамасы (міндетті). 

3. Автоматтандыру жүйесінің құрылымдық сұлбасын, объектінің 

(кәсіпорынның) ұйымдық құрылымының сұлбасын және автоматтандыру 

объектісінің функционалдық құрылымының сұлбасын немесе жобалауға 

тапсырма бойынша сұлбаның бір нұсқасын сипаттауды қамтитын 

автоматтандыру объектісінің құрылымдық сұлбаларының сипаттамасы 

(міндетті). 

4. Автоматтандырудың техникалық құралдары кешенінің құрылымдық 

сұлбасын сипаттау және автоматтандырудың техникалық құралдарының 

параметрлерін таңдау негіздемесі (міндетті). 

5. Технологиялық процесті автоматтандырудың функционалдық 

сұлбасының сипаттамасы (міндетті). 

6. Автоматтандырудың принципиалды электр сұлбасын сипаттау 

(тапсырма болған жағдайда). 

7. Сыртқы қосылыстар сұлбасының сипаттамасы (міндетті). 

8. Автоматтандыру объектісін дайындау бойынша ұйымдастыру іс-

шараларының сипаттамасы (тапсырма болған жағдайда). 

Қорытынды. 

 

2.1.2 Түсіндірме жазбаның мазмұны. 

Түсіндірме жазбаның негізгі бөлігі бөлімдерінің мазмұны: 

1) Енгізуде қолданыстағы автоматтандыру жүйелерін жаңғырту мен 

дамытудың өзектілігі мен мақсаттылығы, технологиялық процестерді 

басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құру, микропроцессорлық техника 

мен ЭЕМ қолдану негізделеді. 

2) Бірінші бөлімде технологиялық процестің сипаттамасы келтіріледі, 

онда технологиялық процестің сипаттамасы, жекелеген кезеңдердің жүйелілігі 

мен олардың өзара байланысы, материалдық ағындар мен энергия 

ресурстарының сипаттамасы егжей-тегжейлі баяндалады. Технологиялық 

процестің сұлбасы, пайдалану шарттары және технологиялық регламенттің 
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параметрлері, автоматтандыру объектісінің және қоршаған ортаның 

ерекшеліктері келтіріледі. Бөлім материалдары жобалық жұмыстарды 

орындауға міндетті қою үшін қажетті көлемде ұсынылады. 

3) Екінші бөлімде жүйенің мақсаты мен қызмет түрі анықталады, оны 

автоматтандыру үшін жүйе арналған, жобалау жұмыстарын орындауға 

тапсырма қою тұжырымдалады, ол технологиялық процесті автоматтандыру 

міндетін қоюдың мазмұндық бөлігімен анықталады.Бөлімде қолданыстағы 

автоматтандыру схемаларын жаңғырту және дамыту бойынша техникалық 

шешімдердің сипаттамасы келтіріледі,технологиялық процесті жетілдіруді 

қамтамасыз ететін функцияларды таңдау, негізгі және қосымша технологиялық 

параметрлерді бөлу негізделеді. 

Берілген талаптарға сәйкес автоматтандырылған жүйе келесі 

функцияларды орындайды: 

-  басқару объектісінің жай-күйі туралы ақпаратты (сигналдарды, 

хабарламаларды, құжаттарды және т. б.) жинау, өңдеу және талдау; 

-  басқару әсерлерін (бағдарламалар, жоспарлар және т. б.) әзірлеу); 

- басқару әсерлерін (сигналдарды, нұсқауларды, құжаттарды) орындауға 

және оны бақылауға беру; 

-  басқару әсерлерін іске асыру және орындалуын бақылау; 

- өзара байланысты автоматтандырылған жүйелермен ақпарат (құжаттар, 

хабарламалар және т. б.) алмасу [2]. 

4) Осы бөлімде технологиялық процестің ерекшеліктері мен 

автоматтандыру жүйесінің функциялары негізінде жобада қабылданған 

техникалық шешімдерді барынша толық көрсететін автоматтандыру 

объектісінің құрылымдық сұлбасы анықталады (орындалатын функциялардың 

бөлінуін ескере отырып). 

5) Үшінші бөлімде автоматтандырудың техникалық құралдары 

кешенінің құрылымдық сұлбасының сипаттамасы келтіріледі, Автоматтандыру 

жүйесі құрылымының иерархиясы және автоматтандыру объектісінің бөлінген 

деңгейлері бойынша техникалық құралдарды бөлу анықталады, параметрлер 

негізделеді және жоба бойынша қабылданған функцияларды іске асыру үшін 

қазіргі заманғы аспаптар мен автоматтандыру құралдары таңдалады. 

техникалық құралдардың физикалық деңгейде өзара байланысы және олардың 

түрлері көрсетіледі. 

6) Төртінші бөлімде автоматтандырудың функционалдық сұлбасының, 

технологиялық жабдықтардың құрамының жалпы сипаттамасы, объектіде 

(орын бойынша), щиттерде және пульттерде автоматтандыру құралдарын 

орналастыру жүргізіледі.Автоматтандырудың функционалдық сұлбасын және 

оған жабдықтың ерекшелігін қалыптастыратын бақылау арналарының және 

реттеу (басқару) контурларының тізбесі мен сипаттамасы келтіріледі. 

Автоматтандыру құралдары мен құралдарының функциялары мен 

позицияларын белгілеу МЕСТ 21.404–85 сәйкес жүргізіледі. 

7) Бесінші бөлімде тапсырма болған жағдайда жобалауға арналған 

тапсырмаға сәйкес автоматтандырудың, қоректендірудің немесе сигнал берудің 
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принципті электр сұлбасының сипаттамасы жүргізіледі. Бөлім бойынша 

тапсырманы орындау үшін жазылған нормативтік құжаттардың ұсынымдары 

мен талаптарына сәйкес жүргізіледі [4]. 

8) Алтыншы бөлімде автоматтандыру объектісінде сыртқы 

қосылыстардың сұлбасы сипатталады, өлшеу құралдары мен атқарушы 

тетіктердің орналасқан жері, оларды бақылау және реттеу қалқанымен қосылу 

сипаты, жалғауыштар мен өткізгіштердің түрлері, бақылау құралдарын 

монтаждау ерекшеліктері көрсетіледі. 

9) Түсіндірме жазбаның соңғы бөлімінде тапсырма болған кезде 

объектіні автоматтандыру жобасын енгізуге дайындау жөніндегі ұйымдастыру 

іс-шараларының сипаттамасы, БӨАжА қызметінің қызмет көрсетуші 

адамдардың саны мен біліктілігін есептеу келтіріледі. БӨАжА қызметінің 

құрылымы мен құрамын толық есептеу мына бетте көрсетілген [2]. 

10) Қорытындыда жасалған жұмыс бойынша негізгі қорытындылар бар, 

технологиялық үдерісті басқару тиімділігін арттыру үшін әзірленген 

автоматтандыру жүйесінің ықтимал практикалық мәні анықталады. 

 

2.2 Курстық жұмыстың графикалық бөлімі 

 

Курстық жұмыстың графикалық бөлімі автоматтандыру жобасының 

көлемінде әзірленген техникалық шешімдердің сызбаларымен ұсынылады. 

Сұлбаларда сұлбаның элементтері, элементтер арасындағы байланыс, қажетті 

түсіндірме жазбалар келтіріледі. Сұлбаның элементтері олардың кодтары 

немесе атаулары бар объектілердің шартты графикалық белгілері болып 

табылады. Элементтер арасындағы қатынас автоматтандыру объектілері 

арасындағы өзара әрекеттестікті көрсетеді. 

Сұлбаларды орындау кезінде нақты түрдегі сұлбаларға мемлекеттік 

стандарттарда белгіленген шартты графикалық белгілерді қолдану 

қажет.Қосымша графикалық белгілеулерді пайдаланған кезде схемада тиісті 

түсініктемелер келтірілуі тиіс. 

Әдетте, байланыс желілері сұлбаның сыртқы шеңберінің сызықтарына 

параллель болуы тиіс. Байланыс желілерінің бағыттарын жоғарыдан төменге 

және солдан оңға қарай негізгіден кейін қабылдау керек және оларды 

бағыттамалармен бөлмеуге рұқсат етіледі.Басқа жағдайларда байланыс 

желілерінің бағыттары бағыттамалармен белгіленеді. Байланыс желілерінің 

бірігуін қиылысудан айырмашылығы нүктемен белгілеу керек. Сызықтардың 

үзілуі белгіленуі тиіс. Үзілу орындарында әріп, цифр және ағынның белгісі 

немесе мекен-жайы сәйкестендіргіштерін пайдалануға рұқсат етіледі. 

Сызықтардың қалыңдығы МЕСТ 2.303-68 сәйкес таңдалады. Ол үшін желінің 

шартты бейнелері үшін қалыңдығы 0,5 мм; байланыс желілері үшін-1 мм; 

қалған желілер үшін-0,2-0,3 мм пайдалану ұсынылады [2-4]. 

Сызықтардың қалыңдығы МЕСТ 2.303–68сәйкес таңдалады. Шартты 

суреттерді пайдалану үшін сызықтың қалыңдығы 0,5 мм; байланыс желілері 

үшін – 1 мм; қалған желілер – 0,2 – 0,3 мм [2-4] болу керек. 
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 Көршілес паралельді сызықтарарасындағы қашықтық кем дегенде 3 мм 

болу керек. Көршілес элементтер сұлбалары арасындағы қашықтық кем дегенде 

10 мм болу керек. Түсіндірме жазбалар, шартты белгілер, қысқартулар 

парактың жиегінде орналастырылады және қажет болған жағдайда, кестеге 

жинақталады. 

 

2.2.1 Автоматтандыру нысанының құрылымдық сұлбалары. 

Бастапқы техникалық шешімдер жобасы бойынша автоматтандыру 

объектінің құрылымы келесі түрде ұсынылуы қажет: автоматтандыру жүйесінің 

құрылымдық сұлбасы, объектінің (кәсіпорынның) ұйымдастыру құрылымы 

бойынша процестерді автоматтандыру және функционалдық құрылымының 

сұлбасы. Автоматтандыру жобасында нұсқалар оқытушының  тапсырмасы 

бойынша әзірленген кестеден алынады. 

Тұтастай алғанда, сұлба элементтері келесідей болу керек: құрылымдық 

бөлімшелердің шартты белгілері, қызметтері, басқару пункттері, техникалық 

құралдар мен құрылғыларды және жекелеген лауазымды адамдар, демек 

объектіні автоматтандыру жобасында қызметтерді іске асыратын және 

міндеттерді орындайтын. 

Сұлбадағы байланыс басқару функцияларын іске асыру кезінде  

басымдылық қарым-қатынасты көрсетеді. Қажет болған жағдайда сызбаларда 

элементтер арасындағы ақпараттық байланыс келтіріледі.     

 Осы түсіндірме жазбаларда функциялар мен басқару міндеттері 

көрсетіледі,  элемент сызбалары бойынша толық немесе жартылай іске 

асырылған. Сызба элементтері үшін шартты графикалық белгілер ретінде 

тіктөртбұрыш жақтарының ара қатынасы b = l,5a таңдалады,а-ны келесі 

қатардан таңдайды 20, 25, 35, 40 мм. Автоматтандыру объектілерінің 

құрылымдық сұлбаларының орындалу үлгісі 2-қосымшада келтірілген. 

 

2.2.2 ТҚК құрылымдық диаграммасы. 

Техникалық құралдар кешені автоматтандыру жүйесі жобасының негізгі 

бөліктерінің бірі болып табылады, ол үлкен дәрежеде технологиялық үдерісті 

автоматтандыру деңгейін анықтайды. ТҚК құрылымы - техникалық 

құралдардың функционалдық топтарының құрамы және оларды 

автоматтандыру жүйесінің жұмыс істеу процесінде өзара әрекеттесу жолдарын 

ұйымдастыру. 

МЕСТ 24.302-80 сәйкес сұлбаның элементтері шартты белгілер 

жекелеген техникалық құралдарды немесе олардың топтары бойынша 

біріктірілген қандай да бір логикалық белгілері (мысалы, бірлесіп орындау, 

жекелеген немесе бірнеше функцияларды, бірдей тағайындау және т. б.).

 Сызбада элементтер арасындағы ақпараттық байланыстар көрсетіледі. 

Түсіндірме жазуларда келесі деректер: (интерфейс дәрежесі, 

тасымалдаушының түрі, құрылғы коды және т.б.) көрсетілуі мүмкін, сонымен 

қатар техникалық құралдардың негізгі сипаттамаларын көрсетуге болады.  
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Автоматтандырылған басқару жүйелерінің техникалық құралдар 

кешенінің құрылымы бірнеше схемалармен ұсынылуы мүмкін, олардың 

біріншісі тұтастай кеңейтілген сұлба болып табылады. 

Техникалық құралдардың шартты графикалық белгілері МЕСТ24.303-80 

[2-4] талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. 

ТҚК құрылымын жобалау нұсқасының мысалы 3-қосымшада 

келтірілген. 

 

2.2.3 Автоматтандырудың функционалдық сұлбасы. 

Автоматтандырудың функционалдық  сұлбасы (АФС) технологиялық 

үдерістің басқару және басқару құралдары арасындағы құрылымды және 

функционалдық байланыстарды анықтайтын негізгі техникалық құжат болып 

табылады. 

АФС-да кәдімгі белгілер көмегімен: 

- негізгі технологиялық жабдықтар; 

- шикізат, сұйықтық, газ және бу  келесі шартты белгі бойынша 

МЕСТ2.784-96 «Сұйықтар мен газдарға арналған құбырларды шартты 

белгілеу»; 

- МЕСТ21.404-85 сәйкес «Технологиялық процестерді автоматтандыру 

схемаларына сәйкес белгілеу» автоматтандыру құрылғылары мен құралдары. 

Басқару арнасы мен реттеу және басқару циклінің астында біз мониторинг, 

реттеу, сигнал беру, бақылау және т.б. нақты тапсырмаларды орындайтын 

функционалды түрде қосылған бөлек құрылғылардың жиынтығын білдіреді. 

Басқару арнасын бақылау, басқару және реттеу контуры дегенде функционалды 

түрде қосылған бөлек құрылғылар жиынтығы ретінде түсіндіріледі және нақты 

берілген басқару, реттеу, сигнал беру, бақылау және т.б. тапсырмаларды 

орындайды. 

- жекелеген автоматтандыру жабдықтары немесе тізбектер арасындағы 

байланыс желілері (қажет болған жағдайда). 

АФС-дағы технологиялық жабдықтың сұлбасы оның нақты 

конфигурациясына сәйкес келуі керек, ол ауқымды және шағын 

құрылымдарсыз жеңілдетілген түрде бейнеленуі тиіс. 

Құралдың шартты графикалық және алфавиттік белгілері, бақылау және 

басқару контурлары МЕСТ21.404-85 бойынша қабылданады. 4-қосымшада 

автоматтандырылған сұлбаларды орындау кезінде қолданылатын құралдар мен 

автоматика құралдарының шартты графикалық белгілері келтірілген. Құралдың 

өлшенген мәндері мен функционалдық сипаттамалары үшін әріптер шеңбердің 

үстіңгі жағында (сопақ) көрсетілген және 5-қосымшада келтірілген. 

МЕСТ 21.404-85 сәйкес аспаптар мен автоматтандыру құралдары үшін 

шартты белгілер құрылысы мысалдары 6-қосымшада келтірілген. Егер сұлбада 

қолданыстағы стандарттарға сәйкес шартты белгілер қолданылмаса,  олардың 

мағынасын келесі кестеде көрсету керек. 

АФС басқару тақтасы мен басқару панелдерінің кескінімен суреттің 

төменгі жағында шартты тіктөртбұрыштарды пайдалана отырып, оларды 
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жоғарыдан төменге қарай орналастырады, келесі ретпен: жергілікті құралдар, 

жергілікті қалқандар, орталық қалқандар және тағы басқалар. Онда шартты 

белгілердің көмегімен барлық құралдар және автоматтандыру сұлбалары 

көрсетіледі, тиісті қалқандарда орналастырылған. 

Датчиктер, сұрыпталған құрылғылар, атқарушы механизмдер мен 

реттеуші органдар - технологиялық жабдықтар мен техникалық құбырға жақын 

орналасады. 

Функционалды автоматтандыру схемаларында сызықтардың қалыңдығы 

МЕСТ2.303 және МЕСТ21.404 талаптарына сәйкес таңдалады. 

Атап айтқанда, келесі қалыңдықтағы сызықтарды пайдалану 

ұсынылады: 

- контурлы (технологиялық құрылғылар жиынтығын орналастыру үшін) 

-0,2 - 0,5 мм; 

- байланыс - 0,5 - 1,5 мм; 

- автоматтандыру құрылғылары мен құралдарын белгілеу - 0,5 - 0,6 мм; 

- байланыс желілері - 0,2 - 0,3 мм; 

- қалқандарды, пульттерді,  жинақталған кешендерді бейнелейтін 

төртбұрыштар - 0,5 - 1 мм; 

- таңбалау - 0,2 - 0,3 мм. 

Түсіндірме мәтіндегі әріптердің биіктігі 3,5-тен 5 мм дейін. 

АФС орындаудың екі жолы бар: кеңейтілген және оңайлатылған. 

АФС жеңілдетілген түрде жүзеге асырылған кезде, сұлбалар құрамында 

бірнеше құрылғы мен құралдардың болуына қарамастан, таңдалған 

құрылғылар, бастапқы құрылғылар, басқару құрылғылары, атқарушы 

құрылғылар және бақылау және басқару құрылғысының бір шартты бейнесі 

көрсетілген. Бұл сұлбалар, әдетте, басқару панелдерін, операторлық станциялар 

мен компьютерді көрсетпейді. Мұндай сұлбалар жобалаудың бастапқы 

кезеңдерінде жасалады. АФС оңайлатылған үлгісі 7-қосымшадағы схемада 

көрсетілген. 

АФС кеңейтілген түрде орындалатын кезде, құралдың таңбасы және АС 

әрбір жеке функционалдық блок үшін көрсетіледі. Басқару және басқару 

панелдері шартты төртбұрыштарды пайдаланып сызбаның төменгі бөлігінде 

көрсетілген. Мұнда қалқанның аспаптық бөлігінің астына микроконтроллер 

модулімен және операторлық станциямен автоматтандыру объектісінің 

қосылымдарының құрылымы берілген. АФС кеңейтілген түрдегі мысал 7-

қосымшадағы схемада көрсетілген. 

Кеңейтілген әдістердің артықшылығы - бақылау нүктелерінен жабдықты 

таратуда қарапайым және тез бағдарлану мүмкіндігі. Оңайлатылған әдістердің 

артықшылығы - автоматтандыру схемаларын құрастыру және оны 

технологиялық процестің сызбасына тікелей теңестіру. 

АФС орындау тәсілі автоматтандыру объектісінің күрделілігімен 

анықталады және жоба менеджерінің тапсырмасы бойынша беріледі. 

АФС негізінде арнайы спецификация құрал-жабдықтар мен АС үшін 

дайындалады, олардың мөлшері мен өлшемдері 8-қосымшада келтірілген. 
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АФС жобалау бойынша ұсыныстар [2,3] әдебиетте көрсетілген; құралдар 

мен автоматтандырудың сұлбасын таңдау үшін анықтамалық материалдар [4] 

қолданылады. 

 

2.2.4 Принципиалды электрлік сұлбалар. 

Принципиалді электрлік сұлбалар басқару, реттеу, қорғау, өлшеу және 

сигнал беру проблемаларын шешуді қамтамасыз ететін құрылғылардың, 

құралдардың және құрылғылардың (және олардың арасындағы 

байланыстардың) толық құрамын анықтайды. Принципиалды схема басқа 

жобалық құжаттарды әзірлеу үшін негіз болып табылады: қалқандар мен 

панельдерді құрастыру үстелдері, сыртқы байланыс сызбалары және т.б. 

Автоматтандырылған схема диаграммаларын іске асырудың жалпы  

талаптары МЕСТ21.408-93-де жазылған, онда пайдаланылатын 

автоматтандырудың мақсаттары мен құралдарына байланысты олар: 

- бақылау және басқару сұлбаларының негізгі электрлік және 

пневматикалық тізбектері; 

- негізгі электрлік дабыл сұлбалары; 

- негізгі энергетикалық сұлбалар. 

Курстық жұмысты орындау шеңберінде автоматтандырылған жүйенің 

электр тізбегінің диаграммаларын сызбаға келтіру жұмыстары, жобалау 

тапсырмасына сәйкес басқару, реттеу, өлшеу, сигнализация, электрмен 

жабдықтау, электр тізбектерін ұсыну керек. Автоматтандыру жүйесінің негізгі 

электрлік диаграммаларын іске асырудың мысалы 9-қосымшада келтірілген. 

 

2.2.5 Сыртқы электр және құбырлар сымдарының сұлбасы. 

Сыртқы байланыстың сұлбасы технологиялық жабдықтар мен 

құбырларға тікелей орналасқан арнайы құрастырмаларда және автоматтандыру 

құрылғыларында (сенсорлар, үлгілеу құрылғылары, атқарушы құрылғылар 

және т.б.) орнатылған тақталарда орналасқан аспаптар мен автоматтандырудың 

сұлбасы арасындағы байланыс орнатады. Бұл схема бір сызба бойынша 

электрлік және құбырлы сымдарды, пневматикалық автоматтандыру 

элементтерін көрсететін жалпы сұлба түрінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сызба сұлбасының сыртқы қосылыстар  қалқандардың(щит) шартты 

суреттерді, пульттер, жергілікті басқару және бақылау, қалқандардан тыс 

құралдар және автоматтандырудың сұлбасын, байланыстырушы және сызбалық 

жәшіктер, электрлік және құбырлы сымдар, қажетті түсініктемелердің 

кестелері, электрлік және құбырлы сымдардың техникалық сипаттамаларының 

шартты бейнесін қамтиды. 

Электрлік және құбырлы сымдарды қалыңдығы 0,4-ден 1 мм дейінгі 

қатты сызықпен бейнелейді. Әрбір бөлінген сызықтардан кейін диаметрі 8... 10 

мм шеңбер бейнеленді, шеңбер ішінде келесі таңбалы цифрлер қойылады 1, 2, 

3…электрлік сымдар үшін, 01, 02, 03… құбырлы сымдар үшін. Электр сымдары 

желісінде сым немесе кабель таңбалары, жұмысшыларды қоса алғанда, 

сымдардың саны, өткізгіштің көлденең қимасы, электр өткізгіштің ұзындығы, 
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жарылыс кезінде және өрттің қауіпті аймағында сымдарды төсеу кезінде 

қорғаныс құбырының белгісі көрсетілуі тиіс. Құбырларға арналған құбырлар 

материалдары, диаметрі, қабырғасының қалыңдығы және ұзындығы көрсетілуі 

керек. 

МЕСТ 24.206-80 талаптарына сәйкес сыртқы сымдарды қосу сұлбасында 

төмендегілер көрсетіледі: 

- электрлік сымдар мен кабельдер, импульстік, командалық, 

қоректендіру, дренаждық құбырлар, қорғаныс құбырлары, түтіктер және металл 

шлангтар (олардың санын, түрін, ұзындығын және қажет болған жағдайда 

қосылу нүктелерін көрсете отырып) қалқандардан тыс және кростық шкафтан 

төселеді;  

- технологиялық жабдыққа және құбыржолдарына енгізілген селективті 

аспаптар, датчиктер, реттегіштер және т.б., өздерінің позицияларының 

нөмірлерін кедендік ерекшеліктерге және оларды орнату сызбаларына сәйкес 

көрсетеді; 

- аспаптар, реттегіштер, орындаушы механизмдер және т. б., 

қалқандардан тыс орнатылады және нөмірлерін көрсете отырып, олардың 

позициялар бойынша тапсырыстық спецификация нөмірлері мен сызбаларды 

орнату; 

- қалқандар және пульттердің  атаулары және белгіленуі кестелерді қосу; 

- қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес 

орындалатын тақтайшалар, аспаптар және басқа да электр қабылдағыштар үшін 

қорғаныш жерлендіргіш құрылғылар; 

- осы сұлбамен көзделген кабельдер, сымдар, жалғастырғыш және 

тармақталған қораптар, құбырлар, арматура және т.б. техникалық 

сипаттамалары және олардың қажетті саны; 

- қолданыстағы нормативтермен көзделмеген сұлбада қолданылатын 

шартты белгілер кестесі. 

Схема бойынша қажетті мәтіндік түсініктемелер беруге рұқсат етіледі. 

Таңдалған құрылғылардың, датчиктердің, орындаушы механизмдердің шартты 

белгілері МЕСТ 21.404-85 талаптарына сай болуы керек. 

Қалқандар, автоматтандыру консолі сызбаның түбіндегі шартты 

төртбұрыш түрінде бейнеленген.  

Қалқандар тыс орналасқан екінші ретті құралдар, жалғастырушы және 

созылмалы қорабша сызбада түсініктемелік кесте мен қалқанның бейнесі, пульт 

арасында орналасады.  

Сыртқы электрлік және құбырлы сымдарды қалыңдығы 0,4-ден 1 мм 

дейінгі қатты сызықпен бейнелейді. Әрбір бөлінген сызықтардан кейін 

диаметрі 8... 10 мм шеңбер бейнеленді, шеңбер ішінде келесі таңбалы цифрлер 

қойылады 1, 2, 3…электрлік сымдар үшін, 01, 02, 03… құбырлы сымдар үшін. 

Электр сымдары желісінде сым немесе кабель таңбалары, жұмысшыларды қоса 

алғанда, сымдардың саны, өткізгіштің көлденең қимасы, электр өткізгіштің 

ұзындығы, жарылыс кезінде және өрттің қауіпті аймағында сымдарды төсеу 

кезінде қорғаныс құбырының белгісі көрсетілуі тиіс. Құбырларға арналған 
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құбырлар материалдары, диаметрі, қабырғасының қалыңдығы және ұзындығы 

көрсетілуі керек. [4]. Көршілес параллель сыртқы сымдар арасындағы 

қашықтық кемінде 3 мм болуы тиіс. 

Сыртқы байланыс сұлбаларын іске асыру бойынша ұсыныстар келесі 

нормативтік құжаттарда берілген: 

- РМ 4-171-77 «Басқару жүйелері және технологиялық процесстерді 

автоматтандыру»; 

- РМ 4-6-84 «Электрлік және құбырлы сымдарды жобалау»; 

- РМ 4-70-87 «Өлшеу желілерін төсеу». 

Сыртқы қосылу сұлбаларын орындау ережелерімен толығырақ сіз [4] 

мәмілелермен таныса аласыз.  

Сыртқы қосылу сұлбасының мысалы 10-қосымшада келтірілген. 

Осы бөлімге арналған графикалық материалдарды орындау курстық жұмыстың 

жеке тапсырмасы бойынша анықталады. 

 

3 Технологиялық процесстерді басқарудың автоматтандырылған 

жүйесін (ТП БАЖ) құру процедурасын реттейтін негізгі нормативтік 

құжаттар 

 

1. Технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесін, 

соның ішінде техникалық жобаны әзірлеу, МЕСТ 24.104-де белгіленген жалпы 

талаптарға, сондай-ақ оның құрылуы үшін техникалық тапсырмадағы 

талаптарға сәйкес болуы керек (МЕСТ 34.602). 

2. Жұмыс кезеңдерінің реті оның орындалғанын анықтау және 

процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін нақты құру туралы 

деректер МЕСТ 34.601-де анықталған. 

3. Құрылымдық кезеңдер мен жұмыстардың құрамы мен мазмұны - 

МЕСТ 24.602. 

4. Автоматтандырылған жүйелерді құру кезінде құжаттардың түрлері, 

жиынтығы және белгіленуі - МЕСТ 34.201. 

5.Ұйымдастыру құрылымының сұлбасы және «Ұйымдастыру 

құрылымының сипаттамасы» - ЖҚ 50-34.698-90 мазмұнына қойылатын 

талаптар. 

6. Құжаттар: «ТҚК құрылымдық сұлбасы», «Техникалық жабдықтардың 

жиынтығы» - ЖҚ 50-34,698-90 сәйкес жасалған. 

7. ЖҚ 50-34.698-90 үшін функционалдық құрылым сұлбасы. 

8. Автоматтандыру сұлбасыМЕСТ 21404, ЖҚ 50-34,698-90 сәйкес. 

9. Арнайы (жаңа) техникалық құралдарды әзірлеуге арналған 

техникалық талаптар - МЕСТ 15.001 сәйкес. 

10. Жүйені құруға байланысты жобаның құрылыс, электротехникалық, 

санитарлық-гигиеналық және басқа бөлімдерін дамытуға арналған тапсырмалар 

- бұл ЖҚ 50-34.698-90 форматталған. 
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1 қосымшасы (міндетті) 

 

Курстық жобаға тапсырма нұсқалары: 

Тапсырмада мынадай белгілер қабылданды: 

ТЖ-түсіндірме жазба; 

АЖҚ-автоматтандырылған жүйенің құрылымдық сұлбасы; 

АОұҚ-автоматтандыру объектісінің ұйымдық құрылымының сұлбасы; 

АФҚ-автоматтандыру объектісінің функционалдық құрылымының 

сұлбасы; 

ТКҚ-Техникалық құралдар кешенінің сұлбасы; 

АФС-автоматтандырудың функционалдық сұлбасы; 

ҚЭС-қағидаттық электр сұлбасы; 

СҚС-сыртқы қосылыстардың сұлбасы. 

"+"белгісімен белгіленген бөлімдер міндетті болып табылады. Жобаның 

қалған бөлімдері бойынша жұмысты орындау студенттің технологиялық 

процесс, өндіріс сызбасын ұсынған кезде курстық жұмыстың жетекшісімен 

анықталады. 

 

1.1 кесте 
№ 

нұс

ка 

Такырып аты 

(автоматтандыру объектісі) 

курстық жұмыстың 

Автоматтандыру жобасына тапсырманың құрамы 

ТЖ АЖҚ АОұҚ АФҚ ТҚК АФС ҚЭС СҚС 

1 
Жылу тұтынуды есепке алу 

торабы. +    + +  + 

2 

Мұнай айдау 

резервуарларындағы 

деңгейді бақылау жүйесі 

станция. 

+ 

   

+ + 

 

+ 

3 

Қазандық қондырғысының 

СУАР трактісін басқару 

жүйесі 
+ 

   
+ + 

 
+ 

4 

Төмен қысымды турбинаны 

жылытқыштарды басқару 

жүйесі 
+ 

   
+ + 

 
+ 

5 

Қазандық қондырғысының 

шаң дайындау процесін 

бақылау және басқару жүйесі 
+ 

   
+ + 

 
+ 

6 
Су жылытатын қазандықты 

басқару жүйесі 
+    + +  + 

7 

Тұрғын ғимаратты жылумен 

жабдықтауды басқару 

жүйесі. 
+ 

   
+ + 

 
+ 

8 

Электр энергиясын 

коммерциялық есепке 

алудың автоматтандырылған 

жүйесі. 

+ 

   

+ + 

 

+ 

9 
Реагенттердің деңгейі мен 

температурасын бақылау 
+    + +  + 
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жүйесі 

технологиялық 

сыйымдылықтар. 

10 
Сусымалы материалдарды 

мөлшерлеу жүйесі. 
+    + +  + 

11 

Қашықтықтан мониторинг 

және жылу желілері жүйесін 

басқару жүйесі 

ескерту. 

+ 

   

+ + 

 

+ 

12 

Автоматтандырылған 

басқару жүйесі 

ескерту. 
+ 

   
+ + 

 
+ 

13 
Температураны бақылаудың 

бөлінген жүйесі. 
+    + +  + 

14 

Бу қазанын басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі 

ЖЭЦ. 
+ 

   
+ + 

 
+ 

15 

Бақылау және реттеудің 

автоматтандырылған жүйесі 

айналмалы пештер. 
+ 

   
+ + 

 
+ 

16 

Газды су жылытатын 

қазандықты автоматты 

басқару жүйесі. 
+ 

   
+ + 

 
+ 

17 

Микроклиматты реттеудің 

автоматтандырылған жүйесі 

қойма үй-жайы. 
+ 

   
+ + 

 
+ 

18 
Энергия ресурстарын 

тұтынуды есепке алу жүйесі. 
+    + +  + 

19 

Қарсы барабанды 

кептіргіште ылғалды 

материалды кептіруді 

Автоматтандыру жүйесі 

+ 

   

+ + 

 

+ 

20 

Конвейерлік кептіргіште 

ылғалды өнімді кептіру 

процесін автоматтандыру. 
+ 

   
+ + 

 
+ 

21 
Газдарды ылғалды тазарту 

процесін автоматтандыру 
+    + +  + 

22 

Қазандық қондырғысының 

газ-ауа трактісін 

автоматтандыру 
+ 

   
+ + 

 
+ 

23 
Қазандық агрегатының сорғы 

агрегатын автоматтандыру 
+    + +  + 

24 

Қазандық агрегатын 

жағудың жылу режимін 

автоматтандыру 
+ 

   
+ + 

 
+ 

25 

Ыстық сумен жылытылатын 

калорифері бар ағынды 

желдеткішті басқару жүйесі 
+ 

   
+ + 

 
+ 
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2 қосымшасы  (анықтамалық) 
 

Автоматтандыру объектілері жобаларында құрылымдық схемаларды 

орындау мысалдары 

 

 
 

1 - цехтық химиялық зертханамен байланыс желісі; 

2-қышқыл учаскесін бақылау және басқару пункттерімен байланыс желісі; 

3 - III және IV технологиялық желілерді бақылау және басқару пунктімен байланыс 

желісі. 

 

2.1 сурет - Автоматтандырылған жүйенің құрылымдық сұлбасын 

орындау мысалы 
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2 қосымшаның (жалғасы) 

 

 

 

2.2 сурет - Ұйымдастыру құрылымының сұлбасын ресімдеу үлгісі 
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2 қосымшаның (жалғасы) 

 

 
 

2.3 сурет - Автоматтандыру объектісінің функционалдық құрылымының 

сұлбасын ресімдеу үлгісі 
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3  қосымшасы  (анықтамалық) 

 

Техникалық құралдар кешенінің құрылымдық сұлбасын ресімдеу 

мысалдары (ТҚК) 

 

 
 

 3.1 сурет - Энергетикалық объектінің ТҚКТҮАБЖ құрылымдық 

сұлбасының үлгісі 
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3 қосымшаның (жалғасы) 

 

 
 

 

 

3.2 сурет - Жылу желісінің сорғы станциясының ТҚК ТҮАБЖ 

құрылымдық сұлбасының мысалы 
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4 қосымшасы (анықтамалық) 
 

Автоматтандыру құралдары мен құралдарының шартты графикалық 

белгілері 

Автоматтандыру құралдарының және байланыс желілерінің графикалық 

белгілері 4.1-кестеде келтірілген. 
 

4.1кесте 
Атауы Белгілеу 

1. Қалқаннан тыс Орнатылатын аспап (орны бойынша)):  

а) негізгі белгісі 

 

б) рұқсат етілетін белгі 

 

Ескерту. Қалқанға, пультке орнатылатын аспап:  

Ескерту. Акционерлік қоғамы: 
 

а) негізгі белгі 
 

б) рұқсат етілетін белгі 

 

Ескерту. Энергия беру немесе басқару сигналын тоқтатқан кезде 

атқарушы тетік: 

 

а) реттеуші органды ашады 

 

б) реттеуші органды жабады 

 

в) реттеуші органды өзгеріссіз жағдайда қалдырады 

 

Ескерту. Қосымша Қол жетегі бар атқару тетігі 

 

Ескерту. Белгі энергия беруді немесе басқару сигналын тоқтату 

кезінде реттеуші органның жағдайын сипаттайтын кез келген 

қосымша белгілермен қолданылуы мүмкін 

 

Ескерту. Байланыс желісі. Жалпы белгісі 
 

Ескерту. Байланыс желілерін бір-бірімен қосусыз кесіп өту 

 

Ескерту. Байланыс сызықтарының бір-бірімен қиылысуы 
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4 қосымшаның (жалғасы) 

 

Барлық тұрақты қосылған аспаптар үшін іріктеу құрылғысы 

технологиялық құбырды немесе аппаратты аспаппен қосатын тұтас жіңішке 

сызықпен бейнеленеді (сызықша). 

Ескерту. Іріктеу құрылғысының нақты орналасу орнын көрсету қажет 

болған жағдайда (технологиялық аппарат контурының ішінде) оны диаметрі 2 

мм дөңгелекпен (сызықша) белгіленеді. 
 

 
 

4.1 сурет 
 

 

 
4.2 сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

5 қосымшасы (анықтамалық) 

 

Аспапты шартты белгілеуді құру принципі. 

 
5.1 сурет 

 

Шеңбердің ішіне кіреді: 

- жоғарғы бөлігінде-бақыланатын, сигнал беретін немесе реттелетін 

параметрлердің белгілеулерін, аспаптар мен құрылғылардың функциялары мен 

функционалдық белгілерін белгілеуді қамтитын әріптік белгілердің бірізділігі; 

- төменгі - аспаптар мен құрылғылардың позициялық белгілері . 

Ескерту.  Әріптік белгілер 

Өлшенетін шамалар мен аспаптардың функционалдық белгілерінің 

негізгі әріптік белгілері 5.1-кестеде келтірілген. 

 

5.1кесте 
Белгілеу Өлшенетін шама Құралдың функционалдық белгісі 

Өлшенетін шаманың 

негізгі белгіленуі 

Өлшенетін шаманы 

нақтылайтын 

қосымша белгі 

Ақпаратты 

көрсету 

Шығу сигналын 

қалыптастыру 

Қосымша мән 

А + - Сигнализаци

я 

- - 

В + - - - - 

С + - - Автоматты 

реттеу, басқару 

- 

D Тығыздығы Айырмашылық, 

ауытқулар 

- - - 

Е Электр шамасы - + - - 

F Шығыс Ара қатынасы, 

үлесі, бөлшек 

- - - 

G Мөлшері, жағдайы, 

орнын ауыстыру 

- + - - 
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Н Қолмен әсер ету - - - Өлшенетін 

шаманың 

жоғарғы шегі 

I + - Көрсету - - 

J + Автоматты ауысу, 

тоқтату 

- - - 

К Уақыт, уақытша 

бағдарлама 

- - + - 

L Деңгейі - - - Өлшенетін 

шаманың 

төменгі шегі 

M Ылғалдылығы - - - - 

N + - - - - 

O + - - - - 

Р Қысым, вакуум - - - - 

Q Сапаны сипаттайтын 

өлшем: құрамын, 

концентрациясын, т. б. 

Интегралдау, уақыт 

бойынша сумма 

- + - 

R Радиоактивтілік - Тіркеу - - 

S Жылдамдық, жиілік - - Қосылу, 

өшірілу, ауысу, 

бұғаттау 

- 

T Температура - - + - 

U Бірнеше әртүрлі 

өлшенетін өлшемдер 

- - - - 

V Тұтқырлығы - + - - 

W Масса - - - - 

X Қолдау көрсетілмеген 

сақталған хат 

- - - - 

Y + - - + - 

Z + - - + - 

 

Ескерту: «+» белгісімен белгіленген әріптер резервте, «-» таңбалары 

пайдаланылмайды. 

Таңбалардың өлшемдері. 

Схемаларда құрылғылардың әдеттегі сызбалық рәміздерінің және 

автоматтандыру құралдарының өлшемдері 5.2 кестеде келтірілген. 

 

5.2 кесте 

Атауы Бегілеуі 

Құрылғы:  

а) негізгі белгілеуі 

 

б) рұқсат етілген белгілеу 

 

Атқарушы механизм 
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Схемалардағы графикалық таңбалар қатты қалың басты жолмен 

жасалады, ал сызбалық белгілеудің ішіндегі көлденең бөлу сызығы мен 

байланыс желісі ГОСТ 2.303-68 бойынша қатты жұқа сызық болып табылады. 

Хат белгілерінің қарпі ГОСТ 2.304-81 бойына 2,5 ммтең. 

Сигнал түрлендіргіштері мен есептегіш құрылғылар үшін қосымша 

таңбалардың өлшемдері. 

Сигналдық түрлендіргіштер, есептегіш құрылғылар жасау үшін 

пайдаланылатын қосымша алфавиттік белгілер 5.3 кестеде келтірілген. 
 

5.3  кесте 

Атауы Белгісі 

1. Энергия сигналының түрі:  

электрикалық Е 

пневматикалық Р 

гидравликалық G 

2. Сигнал формасының түрі:  

аналогты А 

дискретты D 

3. Есептеуіш құрылғымен орындалатын операциялар:  

жиынтығы  

сигналды тұрақты k коэффициентке көбейту k 

екі немесе одан көп сигналдарды бір-біріне көбейту  

Сигналдарды бір-біріне бөлу : 

f сигнал шамасының n дәрежесі f
n
 

n дәрежесінің түбірлік сигналының мәнінен алу n
 

логарифм lg 

дифференциалдау dх/dt 

интеграция 
  

сигналдың өзгеруі х(-1) 

жоғарғы сигнал шегі max 

төменгі сигнал шегі min 

4. Компьютерлік жүйемен байланыс жасау:  

компьютерлік сигнал беру Bi 

компьютерден ақпарат шығару Bo 

 

Қосымша әріптерді қолдану арқылы белгілерді құру тәртібі төменде 

келтірілген: 

1) Өлшенген мөлшердің негізгі белгілері. 

2) E, Т, К немесе У қосымша әріптерінің бірі. 

Сигнал түрлендіргіштері мен есептеуіш құрылғылары үшін таңбаларды 

құрастырғанда, есептеуіш құрылғымен орындалатын трансформация түрлерін 

немесе операцияларды анықтайтын жазулар құрылғының графикалық 

белгілерінің оң жағына қолданылады. 

 

file:///D:/Users/Пользователь/Downloads/3458.htm
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6  қосымшасы  (ақпараттық) 

 

Құрылғылар мен автоматтандыру құралдары үшін белгілемелер 

құрылысына мысалдар. 

 

6.1 кесте 
№ 

п/п 

Белгісі Атауы 

1 

 

Орны бойынша орнатылған температураны өлшеу үшін бастапқы 

өлшеуіш түрлендіргіш (сезімтал элемент). 

Мысалы: термоэлектрлік түрлендіргіш (термопара), кедергі 

термопреобразователь, манометрлік термометр термобаллоны, 

пирометр датчигі және т. б. 

2 

 

Орын бойынша орнатылған Температураны өлшеуге арналған 

аспап. 

Мысалы: сынап термометрі, манометрлік термометр және т. б. 

3 

 

Қалқанға орнатылған температураны өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: милливольтметр, логометр, потенциометр, автоматты 

көпір және т. б. 

4 

 

Температураны өлшеуге арналған аспап, орны бойынша орнатылған 

көрсеткіштерді қашықтықтан берумен шкасыз. 

Мысалы: манометрлік термометр (немесе кез келген басқа 

температура датчигі) 

5 

 

Температураны өлшеуге арналған аспап бір нүктелі, тіркеуші, 

қалқанға орнатылған. 

Мысалы: өздігінен жазатын милливольтметр, логометр, 

потенциометр, автоматты көпір және т. б. 

6 

 

Қалқанға орнатылған, тіркейтін, автоматты еритін құрылғысы бар 

температураны өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: көп нүктелі өздігінен жазатын потенциометр, автоматты 

көпір және т. б. 

7 

 

Температураны өлшеуге арналған құрал тіркеуші, реттеуші, 

қалқанға орнатылған. 

Мысалы, кез келген өзін-өзі жазатын температура реттегіші 

(манометрлік термометр, милливольтметр, логометр, потенциометр, 

автоматты көпір және т. б.) 

8 

 

Температураны реттегіш орны бойынша орнатылған шыңсыз. 

Мысалы: дилатометриялық температура реттегіші 

9 

 

Температураны өлшеуге арналған жиынтық тіркеу, реттеу, басқару 

станциясымен жабдықталған, қалқанға орнатылған. 

Мысалы: екінші құрылғы және "Старт" жүйесінің реттеуші блогы» 

10 

 

Температураны өлшеуге арналған аспап байланыс құрылғысымен 

шкасыз. 

Мысалы: температура релесі 

11 

 

Қалқанға орнатылған қашықтықтан басқару байпасты панелі 

12 

 

Өлшеудің (басқарудың) электр тізбектерін ауыстырып қосқыш, 

қалқанға орнатылған газ (ауа) желілеріне арналған ауыстырып 

қосқыш 
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13 

 

Қысым өлшеуге (сиретуге) арналған аспап орны бойынша 

орнатылған көрсетеді. 

Мысалы: кез келген көрсететін манометр, дифманометр, тартқыш, 

қысым өлшегіш, вакуумметр және т. б. 

14 

 

Қысым ауытқуын өлшеуге арналған құрал, орны бойынша 

орнатылған. 

Мысалы: дифманометр көрсететін 

15 

 

Қысым өлшеуге арналған аспап (сиретуге) шкаласыз, Дистанционды 

беру арқылы, белгіленген орны бойынша 

Мысалы: пневмо - немесе электр берілісі бар шыңсыз манометр 

(дифманометр) 

16 

 

Қалқанға орнатылған қысымды (сиретуді) өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: өздігінен жазатын манометр немесе қысымды тіркеу үшін 

кез келген екінші құрылғы 

17 

 

Орны бойынша орнатылған контактілі құрылғымен қысымды 

өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: қысым релесі 

18 

 

Қысым өлшеуге (сиретуге) арналған құрал, орналасқан жері 

бойынша орнатылған байланыс құрылғысымен көрсетіледі. 

Мысалы: электр контактілі манометр, вакуумметр және т. б. 

19 

 

Бөгде энергия көзін пайдаланбай жұмыс істейтін қысымды реттегіш 

(тікелей әсер ететін қысымды реттегіш) "өзіне дейін". 

20 

 

Орны бойынша орнатылған Шығысты өлшеуге арналған бастапқы 

өлшеуіш түрлендіргіш (сезімтал элемент). 

Мысалы: диафрагма, сопло, Вентури құбыры, индукциялық Шығыс 

өлшегіш датчигі және т. б. 

21 

 

Шығысты өлшеуге арналған аспап, орны бойынша орнатылған 

көрсеткіштерді дистанциялық беру арқылы шкасыз. 

Мысалы: дифманометр (ротаметр), пневмо немесе электр беру 

22 

 

Қалқанға орнатылған Шығыс арақатынасын өлшеуге арналған 

құрал. 

Мысалы: шығыстардың арақатынасын тіркеуге арналған кез келген 

екінші құрал 

23 

 

Шығысты өлшеуге арналған аспап орны бойынша орнатылған 

көрсетеді. 

Мысалы: дифманометр (ротаметр), көрсететін 

24 

 

Шығысты өлшеуге арналған құрал, орны бойынша орнатылған 

интегралдау. 

Мысалы: интеграторы бар кез келген шоксыз есептеуіш-Шығыс 

өлшегіш 

25 

 

Шығысты өлшеуге арналған құрал көрсететін, интегралдайтын, 

орны бойынша орнатылған. 

Мысалы: интеграторы бар дифманометрді көрсетеді 

26 

 

Шығысты өлшеуге арналған аспап, сигнал беру үшін құрылғымен 

біріктірілген, заттың берілген мөлшерін өткеннен кейін орын 

бойынша орнатылған. 

Мысалы: санауыш-дозатор 

27 

 

Орны бойынша орнатылған деңгейді өлшеу үшін бастапқы өлшеуіш 

түрлендіргіш (сезімтал элемент). 
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Мысалы: электр немесе сыйымдылық деңгей өлшегіш сенсоры 

28 

 

Орын бойынша орнатылған деңгейді өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: деңгейді өлшеу үшін қолданылатын манометр 

(дифманометр) 

29 

 

Орын бойынша орнатылған контактілі құрылғымен деңгейді 

өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: жоғарғы деңгейді құлыптау және сигнал беру үшін 

пайдаланылатын деңгей релесі 

30 

 

Деңгейді өлшеуге арналған аспап, орны бойынша орнатылған 

көрсеткіштерді қашықтықтан берумен. 

Мысалы: пневмо - немесе электр берілісі бар шыңсыз деңгей 

өлшегіш 

31 

 

Деңгейді өлшеуге арналған аспап шкальсыз, реттеуші, байланыс 

құрылғысымен, орналасқан жері бойынша орнатылған. 

Мысалы: электр реттегіш-деңгей сигнализаторы. Бұл мысалдағы h 

әрпі жоғарғы деңгейді бұғаттауды білдіреді 

32 

 

Қалқанға орнатылған контактілі құрылғымен көрсететін деңгейді 

өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: сигнал құрылғысы бар екінші көрсеткіш құралы. Y және L 

әріптері жоғарғы және төменгі деңгейлердегі сигнализацияны 

білдіреді 

33 

 

Ерітіндінің тығыздығын өлшеуге арналған аспап, орны бойынша 

орнатылған көрсеткіштерді қашықтықтан берумен. 

Мысалы: пневмо - немесе электр берілісі бар тығыз өлшегіш 

сенсоры 

34 

 

Өлшемдерді өлшеуге арналған аспап орны бойынша орнатылған. 

Мысалы: болат таспа қалыңдығын өлшеу құралы 

35 

 

Кез келген электр шамасын өлшеуге арналған аспап, орны бойынша 

орнатылған. Мысалы: 

 

 

Кернеу* 

 

 

Ток күші* 

 

 

 

Қуаты* 

36 

 

Қалқанға орнатылған уақытша бағдарлама бойынша процесті 

басқаруға арналған аспап. 

Мысалы: командалық электропневматикалық құрал (КЭП), көп 

тізбекті уақыт релесі 

37 

 

Қалқанға орнатылған ылғалдылықты өлшеуге арналған құрал. 

Мысалы: ылғал өлшегіштің екінші құралы 

38 

 

Өнім сапасын өлшеуге арналған бастапқы өлшеуіш түрлендіргіш 

(сезімтал элемент) орны бойынша орнатылған. 

Мысалы: рН метр сенсоры 

39 

 

Өнім сапасын өлшеуге арналған аспап орны бойынша орнатылған. 

Мысалы: түтін газдарындағы оттегінің құрамын бақылау үшін 

көрсететін газтализатор 

40 

 

Өнім сапасын өлшеуге арналған аспап тіркеу, реттеуші, қалқанға 

орнатылған. 

Мысалы: ерітіндідегі күкірт қышқылының концентрациясын 
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реттегіштің екінші реттік өздігінен жазатын құралы 

41 

 

Радиоактивтілікті өлшеуге арналған аспап, байланыс құрылғысымен 

көрсетіледі. 

Мысалы: көрсеткіш және сигнал беру құралы шекті жол берілетін 

концентрация-және- сәуле 

42 

 

Қалқанға орнатылған, тіркейтін жетек, айналу жылдамдығын 

өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: тахогенератордың екінші құралы 

43 

 

Орын бойынша орнатылған тіркейтін бірнеше әр текті шамаларды 

өлшеуге арналған аспап. 

Мысалы: өздігінен жазатын дифманометр-қосымша қысым жазумен 

шығын өлшегіш. Өлшенетін шамаларды ашып көрсететін жазба 

аспаптың оң жағында жазылады. 

44 

 

Орны бойынша орнатылған ерітіндінің тұтқырлығын өлшеуге 

арналған аспап. 

Мысалы: вискозиметр көрсеткіші 

45 

 

Өнім массасын өлшеуге арналған құрал, орны бойынша орнатылған 

байланыс құрылғысымен көрсетіледі. 

Мысалы: электронды-тензометриялық, сигнал беретін құрылғы 

46 

 

Қалқанға орнатылған контактілі құрылғысы бар, шшкасыз пеште 

факелдің сөнуін бақылауға арналған аспап. 

Мысалы: запально-қорғаныш құрылғысының екінші құралы. В 

резервтік әріптерін қолдану схема жолында ескертілуі тиіс 

47 

 

Қалқанға орнатылған сигнал түрлендіргіш. Кіріс сигналы электр, 

шығыс сигналы да электр. 

Мысалы: термоэлектрлік термометр тұрақты ток сигналына 

түрлендіру үшін қызмет ететін өлшеуіш түрлендіргіш 

48 

 

Орын бойынша орнатылған сигнал түрлендіргіш. Кіріс сигналы 

пневматикалық, шығу сигналы-электрлік 

49 

 

Көбейту функциясын орындайтын есептеу құрылғысы. 

Мысалы: тұрақты к коэффициентіне көбейткіш 

50 

 

Электрқозғалтқышты басқаруға арналған іске қосу аппаратурасы 

(сорғыны қосу, ажырату; ысырманы ашу, жабу және т.б.). 

Мысалы: магнитті қосқыш, контактор және т. б. резервтік әріптерді 

қолдану схема өрісінде ескерілуі тиіс 

51 

 

Қалқанда орнатылған қашықтықтан қолмен басқаруға арналған 

Аппаратура (қозғалтқышты қосу, ажырату; бекіту органын ашу, 

жабу, реттеуішке тапсырманы өзгерту). 

Мысалы: түйме, басқару кілті, кілт 

52 

 

Қашықтан қолмен басқаруға арналған, қалқанға орнатылған дабыл 

беру құрылғыларымен жабдықталған аппаратура. 

Мысалы: кірістірілген шаммен түйме, жарықтандырумен басқару 

кілті және т. б. 
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7 қосымшасы (анықтамалық) 

 
 

7.1 сурет –Автоматтандыру сұлбасын оңайлатылған тәсілмен орындау 

мысалы 
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7 қосымшаның (жалғасы) 

 

 
 

 

7.2 сурет - Толық тәсілмен автоматтандыру сұлбасын орындау мысалы 
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8 қосымшасы (міндетті) 

  

АФС спецификациясының нысаны және толтыру үлгісі 
 

8.1 кесте 
Реті  Орта параметрлері, 

өлшенетін параметрлер 

Атауы және техникалық 

сипаттамасы 

Маркасы Саны Ескерту 

100-1 

101-1 

103-2 

Аппараттағы қысым,, 

Рmax = 0,5 МПа 

Пневмошығумен сильфонды 

Манометр, шығ. 0,02...0,1 

МПа сигнал, өлшеу шектері 

0...1,6 МПа 

МС-П2 3 Орын 

бойынша 

      

… … … … … … 

 

Спецификацияда аспаптар схемадағы позициялар бойынша немесе 

маркалар бойынша топталуы мүмкін. 

 

9 қосымшасы (анықтамалық) 

 

Принциптік электр сұлбаларын орындау мысалдары 

к

 
9.1 сурет -  Қоректендіруші желінің принципиалды электр сұлбасын орындау 

мысалы (бір сызықты сурет) 
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9  қосымшаның (жалғасы) 

 

 
 

9.2 сурет - Тарату желісінің принциптік электр сұлбасын орындау 

мысалы 

 

 
9.3 сурет - Реверсивті электрқозғалтқышты басқарудың принциптік 

электр сұлбасын орындау мысалы 
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10 қосымшасы (анықтамалық) 

 

Сыртқы сымдарды қосу сұлбасын орындау мысалдары 

 

 
10.1 сурет - Сыртқы сымдарды қосу сұлбасы 

(электр жетегі бар реттеуші органдар) 
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10 қосымшаның (жалғасы) 

Ортаның атауы, реттеуші органның орнатылған орныортаның атауы, реттеуші 

органның орнатылған орны 

 

 

 
 

10.2 сурет - Сыртқы сымдар қосылыстарының сұлбасы 

(пневможетекті реттеуші орган) 
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11 қосымшасы (міндетті) 

Негізгі жазулар 

 

 

11.1 сурет - Мәтіндік құжаттардың бірінші парақтарындағы негізгі жазба 

 

 
11.2 сурет  - Мәтіндік құжаттардың кейінгі парақтарындағы 

негізгі жазба 

 

 

 

11.3 сурет - Графикалық құжаттардағы негізгі жазу 
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11 қосымшаның (жалғасы) 

 

 

 11.4 сурет - Бірінші парақтағы негізгі жазбалар және 

автоматтандыру сұлбасы 
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