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КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН КҮЙДІҢ ФИЗИКАСЫ 
ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
PHYSICS OF THE CONDENSED MATTER 

UDC 530.12 

V.V. Arkhipov, T.M. Orymbay, P.A. Kisabekova  

Ye.A. Buketov Karaganda State University, Kazakhstan 
(E-mail: midav_73@mail.ru) 

Geodesics in the closed accelerating University 

The need to introduce in the current cosmological models, dark energy and dark matter raises the question of 
revision of the basic concepts of the structure of the Universe. In particular, the accelerated expansion of the 
Universe can significantly affect the observed motion of free bodies. Conclusions about the dynamics of re-
mote astrophysical systems may not be correct if they are based on an incorrect interpretation of the observed 
nature of the motion. In view of this, it seems relevant to study the general laws of motion in an accelerating 
expanding space. The present work is devoted to the study of the nature of the motion of test particles in a 
maximally symmetrical, closed, accelerating Universe. As a concrete model, we study the anti-de Sitter 
space, that is, a space with positive scalar curvature. More specifically, as a model, a four-dimensional one-
sheeted hyperboloid is embedded in a flat five-dimensional enveloping space characterized by the Minkowski 
metric. The orientation of the hyperboloid is along the time axis. This choice of geometry allows you to main-
tain the straightness of 0-geodesics, both in the enclosed and in the enclosing spaces. The Minkowski metric 
of the ambient space induces a metric on the hypersurface of a hyperboloid that simulates an accelerated ex-
panding spatially closed Universe. The pseudo-Cartesian coordinate system is introduced for saving formal 
equality of space dimensions of the space-time. The basic geometrical characteristics such as the metrics and 
the connection are calculated in the coordinate system. The system of geodesic equations was solved for par-
tial case of hyperbolic space-time. The choice supplies the possibility to investigate the common properties of 
spatial accelerating University. It is shown that number of faster-than-light particles (tachyons) has to be de-
creasing in the model due to annihilation processing. 

Keywords: anti-de Sitter space, geodesics, accelerating University, pseudo-Cartesian coordinates, curvature, 
dynamics of probe particles. 

 

Introduction 

The recent discoveries in the observing astronomy lead us to the revolutionary conclusions about neces-
sary of deep revision for our theoretical knowledge on the physics of the University. 

The first supposition to this was some discrepancy between observables of the mass distributions in spi-
ral Galaxies and theoretical predictions of neither Newtonian mechanics nor General Relativity. The solution 
of the problem demanded introducing dark matter [1] that is not radiating but takes part in gravitational in-
teraction. Estimation its quantity leads to the conclusion about the curvature of the universe as very closed to 
flat one. Analysis of luminous excitance of supernovas developed into discovery of the accelerating expan-
sion of the universe. This cannot be agreement with action only attracting forces between objects [2]. There 
are several very different approaches to explanation this phenomenon [3]. 

Among the main ones are returning of Λ-item into Einstein equations and various combinations of ge-
ometrical approaches with introduction of exotic matters such as mirror matter [4] et cetera. 

The alternative theories like Modified Newtonian Dynamics [5] have some popularity as well. 
At present time the question of geometrical properties of the universe is remained open. Observable 

plainness of the universe stimulates appearance of the models with possibilities to reconcile this property 
with insularity of its spatial part (see [6]). We want to note that we don’t see any serious physical substantia-
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tion of the idea of the spatial closed university apart from some paradoxes that all have acceptable explana-
tions. 

In the present work a model of the most symmetric three-dimensional closed universe is considered. 
The model allows investigate common properties of free motion in the case of accelerating expansion of the 
universe. 

1. Pseudo-Cartesian coordinates 

Pseudo-Euclidian metrics of the bulk space-time 
 2 2 2 2 2 2dS dT dX dY dZ dW= − − − − . 

Here and further we take the light velocity 1c = . Equation of a hyper-sphere in the spatial part of the 
space-time 
 2 2 2 2 2R X Y Z W= + + + . 
Pseudo-Cartesian coordinates on the hyper-sphere: 
 x R= α , y R= β , z R= γ ,  (1) 
where α , β , γ  are the angular coordinates (Fig. 1). 
 

 

Figure 1. This is an illustration of the correlation between the angular and pseudo-Cartesian coordinates  
on the example of a two-dimensional sphere in the three-dimensional bulk space 

It can be shown [7] that 

 
2 2 2

tg

1 tg tg tg

RX ⋅ α=
+ α + β + γ

, 
2 2 2

tg

1 tg tg tg

RY ⋅ β=
+ α + β + γ

, 

 
2 2 2

tg

1 tg tg tg

RZ ⋅ γ=
+ α + β + γ

, 
2 2 21 tg tg tg

RW =
+ α + β + γ

. 

In the dynamical symmetric Universe we have ( )R R T= . So, interval on the closed space-time takes 
the form 

 
2

2 2 2 2( )
1 ( )

R Tds dT R T d
T

 ∂ = − − σ   ∂  
, 

where dσ  is the distance on the hyper-sphere of unit radius in the angular coordinates. Now we can intro-
duce the time on the hyper-surface as 

 
2

( )
1

R T dT dt
T

∂ − = ∂ 
.  (2) 

Y

x R= α X
O

y Rβ=

Z
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After substitution into previous expression we have the metric in the next simple view: 
 2 2 2 2( )ds dt R t d= − σ . 

We will use designation gμν  for the metric of the closed space-time in pseudo-Cartesian coordinates 

( , , , )t x y z  and gμν  if angular coordinates ( , , , )t α β γ  are used. Here and further the Greek type indexes take 

on the values 0, 1, 2, 3. The Latin indexes numerate only spatial coordinates and take on the values 1, 2, 3. If 
we introduce the cosmological parameter as 

0

( )
( )

R ta t
R

= , 

then we have the standard expression for the Freedman-Robertson-Walker metric 
 2 2 2 2 2

0( )ds dt a t R d= − σ . 

The metric in the angular coordinates is calculated in [7] and one has the next view ( ( , , )iα = α β γ , 
2 2 21 tg tg tgΔ = + α + β + γ ): 

 00 1g = , 0 0ig = , 00 1g = , 0 0ig = , 

 
2 2 2

2
2

( tg )(1 tg )
( )i i

iig R tΔ − α + α
= −

Δ
 ,  

2 2
2

2

(1 tg )(1 tg ) tg tg
| ( )i j i j

ij i jg R t≠

+ α + α α α
=

Δ
 , 

 
2 2

1

1 tg ( )
ii

i

g
R t

Δ= −
+ α

 ,  
2 2 2

tg tg 1
|

(1 tg )(1 tg ) ( )
i jij

i j
i j

g
R t≠

Δ ⋅ α α
= −

+ α + α
 . 

The connection can be calculated due to its definition 

 ( )1

2
g g g gμ μν

αβ α νβ β αν ν αβΓ = ∂ + ∂ − ∂ . 

The only non-trivial components: 

 
2 2

0
02

(1 tg )(1 tg ) tg tg
( ) ( )i j i j

ij i j
R t R t

≠

+ α + α α α
Γ = − ∂

Δ
, 

 
2 2 2

0
02

( tg )(1 tg )
( ) ( )i i

ii R t R tΔ − α + αΓ = ∂
Δ

, 

 
2tg ( 1 tg )

2i i i
ii

α Δ − − αΓ =
Δ

, 

 
tg (1 tg )k i i

ki k i≠

α + αΓ = −
Δ

, 

 0
0

( )

( )
i i
j j

R t
R t

∂Γ = δ . 

Let’s consider a partial case when the motion has place only along x -axis. In other words we will put 
0β = γ = . The definition of geodesic equations 

 
2

2
0

d x dx dx
ds ds ds

μ α β
μ
αβ+ Γ =  

gives the next system: 

 
22

0
112

0
d t d
ds ds

α + Γ = 
 

, 

 
22

1 1
01 112

2 0
d dt d d
ds ds ds ds

α α α + Γ + Γ = 
 

. 

After the choice 0β =  and 0γ =  the necessary connection components are 

 1
11 0Γ = , 0

11 0( ) ( )R t R tΓ = ∂ , 1 0
10

( )

( )

R t
R t

∂Γ = . 
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Therefore the system of geodesic equations takes the form: 

 
22

02
( ) ( ) 0

d t dR t R t
ds ds

α + ∂ = 
 

,  (3) 

 
2

0
2

( )
2 0

( )

R td dt d
ds R t ds ds

∂α α+ = .  (4) 

Now, one needs to choose the concrete view of the function ( )R t  to resolve this system. 

2. Universe as a Hyperspace 

Let’s take a form of the Universe as one-sheet hyperboloid oriented along the time axis (the sheet is 
supposed to be three-dimensional one). So the dependence of the radius from the world time will have the 
next simple view 

 2 2
0( )R T R T= + . 

This choice is in agreement with the conception of accelerated swelling of the Universe at the current 
stage of the evolution (Fig. 2). 
 

 

Figure 2. A two-dimensional model of the one-sheet hyperboloid subspace  
embedded into a bulk space-time 

Taking account that 

 
2 2
0

( )dR T T
dT R T

=
+

 

and using it together with (2), after integration we will have the next relation between the world time and 
time on the hypersurface 

 0
0

arcsh const
Tt R
R

= + . 

Therefore, the ( )R t  dependence has the next simple view 

 0
0

( ) ch
tR t R

R
= . 

Further it will be convenient to introduce a new dimensionless variable for the time 
 0/t Rτ = . 
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So, the system (3), (4) takes the next form 

 
22

2

1
sh 2 0

2

d d
ds ds

τ α + τ = 
 

, (5) 

 
2

2
2 th 0

d d d
ds ds ds

α τ α+ τ = . 

It is easy to see that the last equation can be rewritten in the view 

 2ch 0
d d
ds ds

α τ = 
 

. 

It implies that 

 
2ch

d a
ds
α =

τ
,  (6) 

where consta = . After the substitution it into (5) we get to the equation with one variable 

 
2

2
2 3

sh

ch

d a
ds

τ τ= −
τ

, 

that coincides with the equation of the two-dimensional case considered in the article [8]. It can be checked 
that its solution can be written as 

2

2
sh 1 sh( ( ))

a C sτ = + κ ±
κ

, 

where κ  and C  are new constants. It is obvious the constant C  charges for the origin point of the parameter 
s . So, let’s make a simplest choice (0) 0τ =  and take the sign as «+» to run along the geodesics in the direc-

tion of τ  increasing. So we put 

 
2

2
sh 1 sh( )

a sτ = + κ
κ

.  (7) 

From (6) we have 

 
2 2 2ch ( ) ( / ) sh ( )

d a
ds s a s
α =

κ + κ κ
. 

Resolution of the equation gives us 

 0tg( ) th( )
a sα − α = κ
κ

, 

where 0α  is a new constant with obvious physical meaning. Using (7) we get to the equation of trajectory in 
the α , τ  — coordinates (as it have been chosen above the motion takes place only in the one plane!): 

02 2

sh
arctg

1 ( / ) cha
τα = + α

+ κ τ
. 

Therefore for the pseudo-Cartesian coordinate ( )x R= α τ  (1) we have: 

 0 0 02 21 ( / )

shx R ch arctg R ch
a ch
τ= τ ⋅ + α τ

+ κ τ
. 

Let’s express the unknown constants through initial conditions of the next view: 

 0(0)x x= , 0
0

dx v
d τ=

=
τ

. 

After some math transformation we have 

 0 02

2 20

0

sh
ch arctg ch

ch sh

x R x
R
v

τ= τ ⋅ + τ
 

τ − τ 
 

. 

It is easy to see that the Euclidian limit 0R → ∞  for this expression has the simplest view of a uniform 
motion: 
 0 0x v x= τ + . 
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The analysis of the result coincides with one for one-dimensional case that was done in [8]. The most 
important result was concluded in the statement about disappearing of tachyons in the late universe in the 
frames of the model. But now the same result can be generalized to the common case of spatially three-
dimensional space. 
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В.В. Архипов, Т.М. Орымбай, П.Ə. Қисабекова  

Тұйық үдеуі өзгеріп отыратын Ғаламның геодезия сызықтары 

Заманауи ғарыштық модельдерге қара энергия жəне қара материяны енгізу қажеттілігі Ғаламның 
құрылымы туралы барлық негізгі түсініктерді қайта қарау туралы сұрақты ұсынады. Сондай-ақ 
Ғаламның қарқынды ұлғаюы еркін денелердің бақыланып отырған қозғалысында айтарлықтай 
көрінеді. Қашықтағы астрофизикалық жүйелердің динамикасы туралы қорытындылар қозғалыстың 
бақыланып отырған сипатының қате талдауына негізделсе, онда олар дұрыс болмауы мүмкін. Осыған 
байланысты қарқынды ұлғайып жатқан кеңістіктегі қозғалыстардың жалпы заңдарын зерттеу өзекті 
болып табылады. Мақала барынша симметриялы, тұйық, тез өзгеріп отыратын Ғаламдағы сынақ 
бөлшектердің қозғалыс сипатын зерттеуге арналған. Нақты модель ретінде анти-де Ситтердің 
кеңістігі, яғни оң скалярлық қисықтық кеңістігі, зерттелді. Нақтылау үлгі ретінде Минковский 
метрикасымен сипатталатын, жазық бес өлшемді аумақты кеңістікке енгізілген төрт өлшемді бір 
қуысты гиперболоид таңдалды. Гиперболоидтің бағыты — уақыт осінің бойы. Геометрияның бұл 
таңдауы ауқымды кеңістікте 0-геодезиялықтың түзу сызықтылығын сақтауға мүмкіндік береді. 
Ауқымды кеңістіктің Минковский метрикасы қарқынды ұлғайып жатқан тұйықталған кеңістік 
Ғаламды кескіндеуші гиперболоидтің гипержазықтығына метриканы ықпалдандырады. Кеңістік-
уақыттың кеңістік өлшемдерінің формалды теңдік сақтау үшін псевдодекарттық координаттар жүйесі 
енгізілді. Осы координаттар жүйесі үшін негізгі геометриялық сипаттамалар — метрика жəне 
байланыстыру коэффициенттері есептелген. Геодезия сызықтары үшін теңдеулер жүйесі 
гиперболалық кеңістік-уақыттың жеке жағдайында шешілген. Бұл таңдау кеңістікте үдеуі өзгеріп 
отыратын Ғаламның жалпы қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы үлгіде 
аннигиляция процестері үшін жарық жылдамдығынан артық жылдамдықпен қозғалатын бөлшектер 
саны — тахион сандары уақыт бойынша төмендеу тиіс екені көрсетілген. 

Кілт сөздер: анти-де-Ситтер кеңістігі, үдемелі Ғалам, псевдодекарттық координата, қисықтық, сынақ 
бөлшектердің динамикасы. 

 
В.В. Архипов, Т.М. Орымбай, П.А. Кисабекова  

Геодезические в замкнутой ускоряющейся Вселенной 

Необходимость введения в современных космологических моделях темной энергии и темной материи 
ставит вопрос о ревизии всех основных представлений о строении Вселенной. В частности, ускорен-
ное расширение Вселенной может значительным образом сказаться на наблюдаемом движении сво-
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бодных тел. Выводы о динамике удаленных астрофизических систем могут оказаться некорректными, 
если они будут базироваться на неверной интерпретации наблюдаемого характера движения. Ввиду 
этого представляется актуальным исследование общих законов движения в ускоренно расширяющем-
ся пространстве. Статья посвящена исследованию характера движения пробных частиц в максимально 
симметричной, замкнутой, ускоряющейся Вселенной. В качестве конкретной модели исследуется 
пространство анти-де Ситтера, т.е. пространство с положительной скалярной кривизной. Более кон-
кретно в качестве модели выбран четырехмерный однополостной гиперболоид, вложенный в плоское 
пятимерное объемлющее пространство, характеризующееся метрикой Минковского. Ориентация ги-
перболоида — вдоль оси времени. Такой выбор геометрии позволяет сохранить прямолинейность 
0-геодезических как во вложенном, так и в объемлющем пространствах. Метрика Минковского объ-
емлющего пространства индуцирует метрику на гиперповерхности гиперболоида, моделирующего 
ускоренно расширяющуюся пространственно-замкнутую Вселенную. Для сохранения формального 
равноправия пространственных измерений пространства–времени введена псевдодекартова система 
координат. Для этой системы координат вычислены основные геометрические характеристики — 
метрика и коэффициенты связности. Система уравнений для геодезических решена для частного слу-
чая гиперболического пространства–времени. Этот выбор позволяет исследовать общие свойства про-
странственно ускоряющейся Вселенной. Показано, что в данной модели число сверхсветовых частиц 
— тахионов — должно понижаться с течением времени из-за аннигиляционных процессов. 

Ключевые слова: пространство анти-де Ситтера, ускоряющаяся Вселенная, псевдодекартовая коорди-
ната, кривизна, динамика пробных частиц. 
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Исследование характеристик природного наноматериала диатомита  
электронно-микроскопическим методом 

В статье описаны результаты электронно-микроскопического анализа проб диатомитовых пород с 
площади «Жалпак» Мугалжарского района Актюбинской области. Работа проводилась на сканирую-
щем электронном микроскопе G2 Pro фирмы PhenomWorld. Определена топография в структурах диа-
томовых пород по площади «Жалпак». На всех изображениях, сделанных на электронном микроскопе 
G2 Pro, обнаружены квазидвухмерные решетки, свидетельствующие о наноструктурности исследуе-
мого материала — диатомита. Основная масса породы состоит из мельчайших опаловых остатков 
планктонных диатомовых водорослей (около 70 %) размером до 0,14–0,16 мм, встречаются образцы и 
до 0,20–0,22 мм. Створки диатомей имеют цилиндрическую, линейную (палочковидную) и дисковид-
ную формы. Стенки створок пронизывают поры размером до 200 нм. Пространство между остатками 
диатомовых водорослей заполнено колломорфным кремнеземом. В качестве примеси присутствуют 
короткоигольчатые чешуйки глинистых минералов размером до 0,01–0,02 мм. Согласно исследовани-
ям взятые образцы с площади «Жалпак» относятся к кремнистой биогенной породе, которая имеет в 
своем составе кремнезем, представленный останками организмов, строящих скелет из диоксида крем-
ния (спикулами губок, створками диатомей, скелетами радиолярий). Сравнительный анализ показал, 
что диатомит Актюбинского месторождения является более качественным по составу. Его можно 
использовать в качестве элемента художественных красок, реологической и матирующей добавки, 
поскольку он отвечает требованиям размеров пор подобных материалов — 5–50 мкм, а также в 
качестве фильтров для очистки воды. 

Ключевые слова: электронно-микроскопический, диатомит, глинистая структура, разрешение, 
пористость, кремнистые биогенные породы. 

 

Введение 

В Актюбинской области сосредоточен большой запас природного минерала диатомита, 
обладающего уникальными, универсальными свойствами. Это объясняется тем, что в его состав 
входит аморфный кремний и диатомит является природным наноматериалом [1]. Способность к ад-
сорбции, слабая тепло- и звукопроводность, тугоплавкость и кислотоустойчивость позволяют 
использовать его в различных отраслях промышленности — текстильной, нефтехимической, пище-
вой, в производстве антибиотиков, бумаги, различных пластических материалов, красок; как сырье 
для жидкого стекла и глазури; в качестве строительного тепло- и звукоизоляционного материала [2]. 
Диатомит — очень легкая, пористая, рыхлая, землистая или слабосцементированная порода белого, 
светло-серого и желтоватого цвета (состоит из скопления микроскопических опаловых панцирей диа-
томовых водорослей) [3]. 

Экспериментальная часть 

Сканирующий электронный микроскоп G2 Pro фирмы PhenomWorld позволяет получать изо-
бражения с увеличением в диапазоне от ×20 до ×45000 и разрешением до 25 нм. Функциональные 
возможности масштабирования (зума) обзорной цветной навигационной камеры позволяют сокра-
тить промежуток между оптическим и сканирующим воспроизведением изображения. 

Настольный сканирующий электронный микроскоп G2 Pro оснащен разнообразными специали-
зированными держателями образцов. Таким образом, обеспечивается возможность изучать образцы 
из различных материалов всевозможной формы. Стандартный держатель образцов предназначен для 
образцов различной произвольной формы. Образцы фиксируются на предметном столике. Диаметр 
образцов 25 мм, высота 30 мм. 

Основные характеристики работы сканирующего электронного микроскопа G2 Pro представле-
ны в таблице. 

Исследуемый порошок диатомита был взят из центральной части образца. Это было сделано, 
осознанно, в связи с тем, что диатомит гигроскопичен, и вблизи поверхности образца сосредоточено 
наибольшее количество примесей. Порошок диатомита тонким слоем располагали на предметном 
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столике, который устанавливали на не проводящем электрический ток держателе. Держатель уста-
навливали в паз микроскопа, и после закрывания основной шторки микроскопа объект автоматически 
попадал в оптическую часть сканирующего микроскопа. Далее производились оптические и элек-
тронные измерения порошкообразного диатомита. Вся полученная информация обрабатывалась ав-
томатически программным обеспечением ProSuite сканирующего электронного микроскопа G2 Pro и 
выводилась на монитор компьютера. Программное обеспечение ProSuite позволяет обрабатывать ре-
зультаты и дать основные характеристики объекта, а именно линейные размеры и расположение 
структурных элементов диатомита, которыми являются остатки раковин диатомовых водорослей. 
Готовые результаты сохраняются в файлы с расширением .jpeg. 

Т а б л и ц а  

Характеристики микроскопа G2 Pro 

Наименование G2 Pro 
Система Модуль получения изображений, сенсорный дисплей 17//, мышь, 

поворотная кнопка для управления, мембранный вакуумный на-
сос, источник питания, флэш-карта памяти USB 2.0 

Режим работы 
Оптический Увеличение ×20–120 
Электронно-оптический Диапазон увеличения: от ×80 до ×45000 

Источник освещения 
Оптический режим LED, на выбор — по оси либо со смещенной осью 
Электронно-оптический режим Термоэлектронный источник с увеличенным временем жизни 
Ускоряющее напряжение 5 кВ 
Разрешение 25нм 

Режимы получения изображения 
Оптический Цветная цифровая навигационная камера 
Электронно-оптический Высокочувствительный детектор обратно рассеянных электро-

нов (композиционный и топографический режимы) 
Формат изображения jpeg, tiff, bmp 
Разрешение изображения 456×456, 684×684, 1024×1024, 2048×2048 
Разрешающая способность элементов 
изображения 

1,2 нм при 2048×2048 пикселей 

Сохранение данных Флэш-карта памяти USB 2.0 и/или сетевой диск 
Предметный столик Моторизированный по Х и Y, управляется компьютером 
Размер образца Диаметр до 25 мм, высота до 30 мм 

Время загрузки образца 
Оптический режим < 5 сек 
Электронно-оптический режим < 30 сек 

Размеры и вес 
Модуль получения изображений 286 (Ш) × 566 (Г) × 495 (В) мм, 50 кг 
Вакуумный насос 145 (Ш) × 220 (Г) × 213 (В) мм, 4,5 кг 
Источник питания 156 (Ш) × 300 (Г) × 74 (В) мм, 3 кг 
Монитор с сенсорным экраном 429 (Ш) × 379 (В) × 207 (В) мм, 7,9 кг 
Температура 15 ºС ~ 30 ºС 
Влажность < 80 % 
Электропитание 110–230 В, одна фаза, 50/60 Гц, потребляемая мощность 300 Вт 

(макс.) 
Детектор Кремниевый дрейфовый детектор CCD. Термоэлектрическое 

охлаждение без жидкого азота 
 

Экспериментальные результаты 

На рисунке (а) представлено изображение с разрешением 97,5 мкм и увеличением ×2750. Внизу 
указан масштаб 40 мкм. В центре изображения отчетливо виден остаток удлиненной формы, имею-
щий пористую структуру. Ширина объекта равна 12,8 мкм, диаметр одной из пор — 2,57 мкм. Из ри-
сунка (а) видно, что насыщенность раковины диатомей в данной точке отбора проб очень высокая.  
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Рисунок. Электронно-микроскопические снимки диатомита 
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На рисунке (б) продемонстрировано изображение породы с разрешением 16,3 мкм и увеличени-
ем ×16500. Масштаб 8 мкм. Наблюдается объект с правильным чередованием пор диаметром 
1,19 мкм, в центре которых отчетливо видны сферические пустоты размером 437 нм в поперечнике. 

На рисунке (в) приведено изображение образца с разрешением 10,7 мкм и увеличением ×25000. 
Масштаб 4 мкм. В правой части зарегистрирован объект с расположением пустот почти по концен-
трическим окружностям. Диаметры пустот имеют различные размеры, однако все они имеют одина-
ковый порядок. Для примера были измерены две окружности, диаметры которых соответственно 
равны 565 нм и 616 нм. 

Рисунок (г) выполнен с разрешением 51,6 мкм и увеличением ×5200. Масштаб 20 мкм. В центре 
отчетливо виден остаток древней палеокультуры с относительным размером 29,5 мкм. В нем наблю-
дается ячеистая структура, напоминающая пчелиные соты [4]. 

На рисунке (д) изображение с разрешением 14,5 мкм и увеличением ×18500. Масштаб 6 мкм. 
Практически все изображение занимает достаточно хорошо упорядоченная структура, имеющая 
форму гексаграммы — звездчатого шестиугольника, состоящего из двух правильных треугольников. 
Структура имеет два вида пустот. Размеры наиболее маленьких пустот от 124 нм до 165 нм. Большие 
по размерам пустоты имеют относительные параметры, в 3–4 раза превосходящие маленькие пусто-
ты. Диаметры больших пустот колеблются от 259 нм до 505 нм. 

На рисунке (е) продемонстрировано изображение с разрешением 23,3 мкм и увеличением 
×11500. Масштаб 10 мкм. На рисунке изображен фрагмент, имеющий сетчатую структуру. Размеры 
пустот варьируются от 392 нм до 916 нм. 

Рисунок (ж) выполнен с разрешением 21,5 мкм и увеличением ×12500. Масштаб 10 мкм. 
В нижней части изображения наблюдается объемный объект, напоминающий соты, толщиной от 
3,60 мкм до 4,91 мкм. В объекте имеются достаточно большие отверстия диаметром от 1,03 мкм до 
1,22 мкм. В нижнем основании объекта наблюдаются пустоты размером 473 нм в поперечнике. 
В верхнем основании различимы пустоты размером от 198 нм до 216 нм. 

На рисунке (з) продемонстрировано изображение, выполненное с разрешением 16,3 мкм и уве-
личением ×16500. Масштаб 8 мкм. В центре изображения наблюдается объект правильной круглой 
формы диаметром 8,76 мкм. В объекте имеются пустоты, расположенные по концентрическим ок-
ружностям. Размер пустот от 121 нм до 166 нм [4]. 

Выводы 

По результатам электронно-микроскопического анализа на сканирующем электронном микро-
скопе G2 Pro определена топография в структурах диатомовых пород по площади «Жалпак». На всех 
изображениях, сделанных на электронном микроскопе G2 Pro, обнаружены квазидвухмерные решет-
ки, свидетельствующие о наноструктурности исследуемого материала. 

На электронно-микроскопических снимках в режиме вторичных электронов наблюдается рыхлая 
структура, состоящая из построений реликтов палеофауны и палеофлоры. Структура диатомита в ос-
новном цельнораковинная. Текстура беспорядочная, характеризуется неориентированным располо-
жением остатков диатомей. Основная масса породы состоит из мельчайших опаловых остатков 
планктонных диатомовых водорослей (около 70 %) размером до 0,14–0,16 мм, встречаются образцы и 
до 0,20–0,22 мм. Створки диатомей имеют цилиндрическую, линейную (палочковидную) и диско-
видную формы. Некоторые диатомеи образуют колонии. Стенки створок пронизывают поры. 
Размеры пор оценены — приблизительно 200 нм. Пространство между остатками диатомовых водо-
рослей заполнено колломорфным кремнеземом. В качестве примеси присутствуют короткоиголь-
чатые чешуйки глинистых минералов размером до 0,01–0,02 мм, беспорядочно ориентированные и 
неравномерно распределенные. Глинистая примесь наиболее четко выявляется при скрещенных ни-
колях на основном изотропном фоне породы. Отмечаются обломки опала (около 5 % массы породы) 
изометричной и реже неправильной формы, имеющего размер до 3,2 мм. В обломках присутствуют 
остатки диатомовых водорослей, количество которых в разы меньше по сравнению с основной мас-
сой породы. Согласно нашим исследованиям, взятые образцы с площади «Жалпак» относятся к 
кремнистой биогенной породе. Кремнистые биогенные породы имеют в своем составе кремнезем, 
представленный останками организмов, строящих скелет из диоксида кремния (спикулами губок, 
створками диатомей, скелетами радиолярий). 

Результаты электронно-микроскопического анализа диатомита с Актюбинского месторождения 
были сравнены с результатами электронно-микроскопического анализа диатомита из Египта [5]. 
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На этих анализах было отмечено множество диатомовых скелетов (фрустул) размерами от 75 мкм до 
150 мкм, что почти на порядок больше, чем в диатомите Актюбинского месторождения. Это свиде-
тельствует о более качественном составе исследуемых нами диатомовых пород. Так, например, в ра-
боте [6] диатомит как пористый наноматериал использовался в качестве антиосадителя — элемента 
художественных красок, реологической и матирующей добавки. Эффект матированности достигался 
при использовании диатомита с размерами пор 5–50 мкм. Если частицы имеют больший диаметр, то 
текстура поверхности будет грубой на ощупь. Можно сделать вывод, что диатомит с Актюбинского 
месторождения можно использовать в качестве компонента художественных красок. 

Исходя из полученных результатов о топографии материала диатомита, а также учитывая то, что 
он отличается избирательностью, достаточно высокой сорбционной емкостью, можно сделать вывод, 
что его можно использовать также в качестве фильтров для очистки воды, поскольку фильтрование 
производится пропуском суспензий, коллоидных и истинных растворов через пористые перегородки, 
выполненные в виде слоя дисперсного материала (зернистые и порошкообразные фильтрующие за-
грузки), а также в виде листовых, трубчатых и волокнистых мембран [7]. 
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Табиғи наноматериал диатомиттің электрон-микроскопиялық əдіспен 
сипаттамаларын зерттеу 

Мақалада Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданының «Жалпақ» аймағының диатомиттерінің электрон-
микроскопиялық талдау нəтижелері сипатталған. Жұмыс Phenom World фирмасының G2 Pro 
сканерлейтін электрондық микроскопымен жүргізілген. «Жалпақ» аумағы бойынша диатомиттердің 
құрылымындағы топография анықталды. G2 Pro электронды микроскопы көмегімен жасалған бүкіл 
бейнелерде зерттелетін материал диатомиттің наноқұрылымдылығын растайтын кеуектерінің 
диаметрі 200 нм-ден кем нысандар тіркелген. Заттың негізгі бөлігі өлшемдері 0,14–0,16 мм ұсақ 
планктондық диатомиттік балдыр қалдықтарынан тұрады (70 %-ға жуық), 0,20–0,22 мм өлшемді 
үлгілер де кездеседі. Диатом жармалары цилиндрлік, сызықтық (таяқпішіндес) жəне дискпішіндес 
болып келеді. Жармалардың қабырғалары өлшемдері 200 нм-ге дейін кеуектермен толтырылған. 
Диатом балдырларының қалдықтары арасындағы кеңістік колломорфты кремнеземмен толтырылған. 
Қоспа ретінде өлшемдері 0,01–0,02 мм балшық материалдарының қысқа инелі қабыршақтары бар. 
Зерттеулерге сəйкес «Жалпак» аумағынан алынған үлгілер кремнийлік биогендік жынысқа жатады. 
Кремнийлік биогендік жыныстар құрамында кремний диоксидінен қаңқаны құрастыратын ағзалардың 
қалдықтарынан құралған кремнезем бар (ерінше спикулаларымен, диатомей жармаларымен, 
радиолярий қаңқаларымен). Салыстырмалы талдау Ақтөбе кенінің диатомитттері құрамы бойынша 
сапасы жақсы екенін көрсетті. Оны көркемсурет бояуларының, реологиялық жəне күңгірттейтін қоспа 
элементі ретінде, себебі ол осы материалдардың 5–50 мкм кеуек өлшемдерінің талаптарына сəйкес 
келеді, жəне су тазартатын сүзгіштер ретінде қолдануға болады. 

Кілт сөздер: электрон-микроскопиялық, диатомит, балшықты құрылым, ажыратымдылық, кеуектік, 
кремнийлік биогендік жыныстар. 
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L.N. Myasnikova, A.A. Barmina, N.N. Zhanturina, K.Sh. Shunkeyev 

The study of characteristics of natural nanomaterial diatomite  
by electron microscope method 

This paper describes the electron microscopic analysis of diatomite rock samples of «Zhalpak» area of 
Mugalzhardistrict of Aktobe region. The work was carried out by a scanning electron microscope G2 Pro of 
Phenom World firm. The topography in structureofdiatom species of «Zhalpak» area was determined. In all 
images obtained with an electron microscope G2 Pro were found the objects with pores diameters less than 
200 nm proving the nanostructure of diatomite.The main part of the rock consists of small opal remains of 
planktonic diatoms (about 70 %), up to 0.14–0.16 mm in size, and samples with size up to 0.20–0.22 mm are 
found. The valves of the diatoms are cylindrical, linear (rod-shaped) and disk-shaped. The walls of the 
leaflets are penetratedby pores up to 200 nm in size. The space between the remains of diatoms is filled with 
colloform silica. As an impurity, short-needle scales of clay minerals up to 0.01–0.02 mm in size are present. 
According to the research, the samples taken from the Zhalpak area belong to the siliceous biogenic rock. 
Siliceous biogenic rocks have in their composition silica, represented by the remains of organisms that build a 
skeleton of silicon dioxide (spicules of sponges, diatom valves, skeletons of radiolarians). Comparative 
analysis showed that the diatomite of the Aktyubinsk deposit is more qualitative in composition. It can be 
used as an element of artistic paints, rheological and matting additives, since it meets the requirements of pore 
sizes of similar materials — 5–50 microns, and also as filters for water purification. 

Keywords: Electron microscopic, diatomite, clay structure, resolution, porosity, siliceous biogenic rock. 
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О резонансном туннелировании квазичастиц через наноконтакт  
«алюминий – оксид алюминия – алюминий» при низких температурах 

В рамках теории функционала электронной плотности с применением метода неравновесных гринов-
ских функций и в приближении локальной плотности исследованы квантово-транспортные характе-
ристики наноразмерного контакта «алюминий – оксид алюминия – алюминий» (Al – Al2O3 – Al). Ком-
пьютерное моделирование квантово-транспортных характеристик реализовано в программе Atomistix 
ToolKit with Virtual NanoLab. Рассчитаны вольтамперные, dI/dV-характеристики, спектр пропускания 
и спектральный ток рассматриваемого наноконтакта. На основании компьютерного моделирования 
показано, что с увеличением величины напряжения смещения происходит сдвиг максимума функции 
пропускания со стороны положительной энергии в сторону отрицательной. По форме спектра пропус-
кания наноконтакта можно предположить, что основным механизмом электронного транспорта в по-
добных структурах является резонансное туннелирование квазичастиц. Выявлено, что на вольтампер-
ной характеристике наноструктуры проявляются особенности при напряжениях ±0,54; 0,2; 0,08 В, 
обусловленные резонансным туннелированием квазичастиц. Вольтамперная характеристика имеет 
заметный участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Особенности электронного 
транспорта, наблюдаемые на вольтамперной характеристике, проявляются и на dI/dV-характеристике 
наноконтакта. Обнаружено, что дифференциальная проводимость имеет два основных максимума со 
значением ~ 26 нСм при напряжениях смещения ±0,45 В, присущих туннельным переходам. Установ-
лено, что спектральный ток увеличивается при резком уменьшении значения дифференциальной про-
водимости и, наоборот, убывает при резком возрастании ее значения, а его максимальное значение 
проявляется при напряжении смещения 0,45 В. Полученные результаты модельного исследования на-
ноконтакта «Al – Al2O3 – Al» могут быть полезными для расчетов новых перспективных электронных 
приборов криогенной наноэлектроники. 

Ключевые слова: наноконтакт, квантовый транспорт, вольтамперная характеристика, дифференциаль-
ная проводимость, функция (спектр) пропускания, резонансное туннелирование. 

 

Введение 

В последнее время интенсивно исследуются электрофизические свойства металлических 
наноконтактов [1, 2]. Это связано с тем, что в них проявляются квантово-размерные эффекты 
(квантование проводимости [3], квантовые флуктуации проводимости [4], эффект Кондо [5] и т.п.), 
представляющие интерес в разработке перспективных элементов микро- и наноэлектроники. 

Именно квантово-размерные эффекты определяют особенности квантового транспорта 
квазичастиц в наноразмерных контактах, и такие объекты представляют интерес для создания новых 
миниатюрных электронных компонентов наноэлектроники [6]. 

Изучение квантово-транспортных свойств наноконтактов основывается на данных, получаемых 
из анализа вольтамперных характеристик (ВАХ) и спектров дифференциальной проводимости 
контактов. Исследуя эти характеристики, можно получить информацию о типе электронного 
транспорта, спектре электрон-фононного взаимодействия, температуре, до которой нагревается 
область наноконтактов и др. В настоящее время активно проводятся вычисления различных микро- и 
наноструктур из первых принципов (ab initio). Например, в работе [7], используя метод Gibbs-Duhem 
и путем репараметризации потенциальной модели взаимодействия определено значение температуры 
плавления алюминиевого материала из первых принципов. Причем эти результаты хорошо согласу-
ются с экспериментом, а в работе [8] в рамках теории функционала плотности с применением метода 
сопоставления силы (force-matching method) построен новый алюминиевый потенциал с улучшенной 
энергией дефекта упаковки. В настоящее время продолжается исследование свойств алюминиевых 
микро- и наноструктур с применением различных компьютерных программ [9, 10]. 

В данной работе модельно исследованы транспортные характеристики наноконтакта, 
состоящего из чередующих слоев алюминия и его окисла, т.е. сэндвич-структура типа «алюминий – 
оксид алюминия – алюминий» при низких температурах (~1 К). 
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 ( )L L L

B L

D f d
k T

 ε − μ= ρ ε ε 
 

 , (2) 

где ε  — энергия; ( )Lρ ε  — спектральная матрица; ( )f ε  — фермиевская функция распределения ква-

зичастиц по энергиям; Bk  — постоянная Больцмана; Lμ  — электрохимический потенциал; LT  — те-
кущая температура левого электрода.  

Матрица плотности для правого электрода RD  находится аналогичным способом. Спектральная 
матрица определяется с применением запаздывающей ( )G ε , опережающей ( )†G ε  гриновских функ-

ций и матрицы уширения ( )LΓ ε : 

 ( ) ( ) ( ) ( )†1

2
L LG Gρ ε = ε Γ ε ε

π
. (3) 

Матрица уширения левого электрода описывается следующим уравнением: 

 ( ) ( )( )†1L L L

i
Γ ε = −  . (4) 

Здесь i  — мнимая единица; L  — собственная энергия левого электрода. Аналогичное уравнение 
существует для матрицы плотности правого электрода. Запаздывающая функция Грина представлена 
в виде 

 ( ) ( )
1G

i S H+

ε =
ε + δ −

, (5) 

или 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 1L RG i S H
−

+ ε = ε + δ − − ε − ε   , (6) 

где δ+  — бесконечно малое положительное число; S  — матрица интегралов перекрытия; H  — га-
мильтонова матрица. 

Для расчета вольтамперной характеристики и дифференциальной проводимости сначала в рам-
ках DFT определяется функция пропускания барьера наноконтакта. Расчет зависимости функции 
пропускания барьера от энергии производится на основе уравнения (с учетом рассеяния) 
 ( ) ( )†

k k k
k

T t tε = δ ε − ε , (7) 

или 

 ( ) † †tr tr tr trL R R L L R R LT A A G G G G       ε = Γ = Γ = Γ Γ = Γ Γ        , (8) 

где kt  — амплитуда пропускания; ( )δ ε  — дельта функция; А — спектральная функция. 

Согласно модели Ландауэра электрическая проводимость определяется функцией пропускания 
[14, 15]. Учитывая подход «проводимость — это пропускание», ВАХ наноконтакта рассчитывается с 
учетом спектра пропускания на основе уравнения [13, 16] 

 ( ) ( )2
,  ,  ,  R L

L R L R
B R B L

eI V V T T T f f d
h k T k T

+∞

−∞

    ε − μ ε − μ= ε − ε    
    

 , (9) 

где RT , LT  — текущие температуры правого и левого электрода; Rμ , Lμ  — химические потенциалы 
правого и левого электрода. 

Дифференциальная проводимость наноконтакта определяется с помощью уравнения 

 ( ) ( )
0

,  ,  ,  
,  ,  ,  ,  ,  lim L L R L L R

L R L R L R V

I V V V V T T
V V T T

Vδ →

+ α δ − α δ
σ α α =

δ
, (10) 

где ,  L Rα α  — константы связи, при этом выполняется условие 1L Rα + α = . 

Описание и анализ результатов 
На рисунке 2 представлены результаты компьютерного моделирования основных квантово-

транспортных характеристик наноконтакта «алюминий – оксид алюминия – алюминий» при напря-
жении смещения 1biasV = В и температуре 1 К. Расчет транспортных характеристик наноконтакта про-
изводился в течение 6 дней 4 ч 29 мин 14 с (534554 с). 
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Как видно, ВАХ наноконтак
реключающего устройства по пос
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Рисунок 2. Характеристи
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При 0,1biasV =  В на спектре наблюдаются три максимума: 12,84·10–5, 10,657·10–5, 66,1·10–5 при 
отрицательных значениях энергии –0,32 эВ, –0,52 эВ, –2,0 эВ соответственно. Минимальное значение 
спектра проявляется при –0,4 эВ и составляет 2,14·10–5 (рис. 3б). Величина протекаемого тока через 
структуру при 0,1biasV =  В составляет 0,199782≈  нА. 

Максимумы спектра пропускания при 0,2biasV =  В проявляются при энергиях –1,28 эВ со значе-
нием 3·10–5 и при –1,6 эВ — 2,78·10–5, а минимальное значение спектра составляет 2,335·10–6 при 
энергии –0,28 эВ (рис. 3в). Величина тока при 0,2biasV =  В составляет 0,006≈  нА. 

При 0,3biasV =  В максимальное значение спектра пропускания составляет 173,14·10–6 при энер-
гии –1,12 эВ, а минимальное — 2,3·10–6 при –0,72 эВ (рис. 3г), при этом ток, протекающий через 
структуру, равен 0,81275 нА. 

Экстремумы функции пропускания при 0,4biasV =  В наблюдаются в следующих значениях энер-

гии: ( ) 5
max 0.56 9 10T −− ≈ ⋅ , ( ) 6

min1 2 7,4 10T −≈ ⋅  и ( ) 5
min 2 0,72 1,12 10T −≈ ⋅  (рис. 3д). Ток равен 0,61 нА. 

При 0,5biasV =  В на спектре пропускания появляются несколько пиков. Например, при энергиях 
0,04 эВ, –0,6 эВ, –0,16 эВ наблюдаются пики спектра со значениями 18,19·10–5, 15,4·10–5, 20·10–5 со-
ответственно. Минимумы спектра проявляются при энергиях 2 эВ, –0,32 эВ, –0,84 эВ, –1,04 эВ,  
–1,2 эВ. При этом функции пропускания принимают значения 4,2·10–6; 3,88·10–5; 1,79·10–5; 18,6·10–5; 
1,5·10–5 соответственно (рис. 3ж). Такая же ситуация возникает и при 0,6biasV =  В (рис. 3з). При 

0,5biasV =  В через контакт протекает ток 2,79 нА, а при 0,6biasV =  В — ~2,41 нА. 
При напряжениях смещения 0,7÷1 В спектр пропускания имеет одно максимальное значение: 

27,65·10–5; 21,55·10–5; 26,52·10–5; 25,1·10–5 при энергиях –1,32 эВ, 1,48 эВ, 1,64 эВ, –1,84 эВ соот-
ветственно. Как видно, пик спектра ~21÷28 с увеличением модуля отрицательной энергии смещается 
в сторону энергии ~–2 эВ (рис. 3з–л). При таком раскладе ( biasV = 0,7÷1 В) величина тока, протекаю-
щего через структуру, составляет ~0,442 нА, 0,441 нА, 0,38218 нА, 0,4548 нА соответственно. 

С увеличением напряжения смещения наблюдается сдвиг максимума функции пропускания с 
положительной энергии в сторону отрицательной. Из эволюции спектра прохождения видно, что в 
рассматриваемой структуре возникает резонансное туннелирование квазичастиц. Это обусловлено 
низкой размерностью центральной области наноконтакта, т.е. размером оксидного барьера 8,78 Å 
(рис. 1). Именно этот интересный квантовый эффект (резонансное туннелирование) определяет элек-
тронный транспорт наноконтакта. 

Дифференциальная проводимость наноконтакта имеет два основных максимума (присущие тун-
нельным переходам) при напряжениях ~ 0,45−  В и ~ 0,45  В, ее максимальное значение составляет 
~26 нСм (рис. 2в). В интервале напряжений –0,3 В÷0,3 В dI/dV-спектр осциллирует с максимумами 
при значениях biasV ≈ –0,23 В; 0; 0,23 В. При ~±0,23 В величина дифференциальной проводимости 
равна 10 нСм. При нулевом напряжении смещения значение проводимости составляет 3,75 нСм. Ми-
нимальные значения dI/dV-спектра контакта проявляются при ~±0,63 В со значением –22,5 нСм. 

Спектральный ток увеличивается при резком уменьшении значения дифференциальной прово-
димости и, наоборот, убывает при резком возрастании ее значения. Максимальное значение спек-
трального тока проявляется при напряжении 0,45 В. При напряжениях 0,5 В и 0,6 В максимумы спек-
трального тока проявляются в виде двух пиков со значениями 97,6 10−⋅  А/эВ и 97,12 10−⋅  А/эВ, 

95,4 10−⋅  А/эВ и 95,7 10−⋅  А/эВ соответственно (рис. 2г). 
Особенности ВАХ рассматриваемого наноконтакта с максимумами при ±0,54 В, 0,2 В, 0,08 В 

объясняются резонансным туннелированием квазичастиц (рис. 2а). Как видно, электрический ток, про-
ходящий сквозь наноструктуру, резко возрастает, достигая максимума при 2 / 0,54V e= Δ ≈ ±  В (здесь 
Δ  — разность между разрешенными в квантово-размерной области энергетическими уровнями). При 
превышении напряжением указанной величины туннельный ток, протекающий сквозь нанострукту-
ру, уменьшается. Из спектра пропускания заметно, что величина тока, проходящего через нанокон-
такт, существенно увеличивается при biasV ≈ 0,5÷0,6 В, и при этих значениях напряжения на спектре 
появляются несколько равнозначных максимумов и минимумов, обусловленных резонансным тун-
неллированием. 
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Выводы 

Таким образом, в данной работе в рамках теории функционала плотности модельно исследованы 
основные транспортные характеристики (ВАХ, спектры пропускания контакта при различных значе-
ниях напряжения смещения, дифференциальная проводимость и спектральный ток) наноконтакта 
«алюминий – оксид алюминия – алюминий». Показано, что ВАХ такой структуры имеет особенность 
резкого возрастания туннельного тока — до ~3 нА при напряжении 0,54 В, обусловленную резонанс-
ным туннелированием квазичастиц. Приведена эволюция спектра пропускания наноконтакта с уве-
личением напряжения смещения (от 0 до 1 В). При этом поведение спектра пропускания с несколь-
кими максимумами является доказательством эффекта резонансного туннелирования в рассматри-
ваемых структурах. ВАХ таких наноструктур при низких температурах имеет значительный участок 
с отрицательным дифференциальным сопротивлением, что позволяет предположить возможность 
создания в перспективе на их основе новых элементов криогенной электроники. 
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Д.М. Сергеев, С.К. Кущанов 

Төмен температурада «алюминий – алюминий оксиді – алюминий» 
нанотүйіспесі арқылы квазибөлшектердің резонанстық туннелденуі туралы 

Мақалада функционалдық электрондық тығыздық теориясы аясында тепе-теңсіз Грин функциялары 
əдісі мен локалды тығыздықтық жуықтауды қолдану арқылы «алюминий – алюминий оксиді – 
алюминий» (Al – Al2O3 – Al) наноөлшемді түйіспесінің кванттық транспорттық сипаттамалары 
зерттелді. Кванттық транспорттық сипаттамаларды компьютерлік модельдеу Atomistix ToolKit with 
Virtual NanoLab бағдарламасында жүзеге асырылды. Аталмыш нанотүйіспенің вольтамперлік 
dI/dV-сипаттамалары, өткізу спектрі жəне спектралдық ток мəндері есептелді. Компьютерлік 
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модельдеу негізінде ығысу кернеуінің шамасы өсуімен өткізу функциясы максимумының оң энергия 
жағынан теріс энергия жағына ауысатындығы көрсетілді. Нанотүйіспенің өткізу спектрінің түрі 
бойынша мұндай құрылымдарда электрондық транспорттың негізгі тетігі квазибөлшектердің 
резонанстық туннелденуі болып табылатындығын шамалауға болады. Кернеудің ±0,54 В, 0,2 В, 0,08 В 
мəндерінде наноқұрылымның вольтамперлік сипаттамасында квазибөлшектердің резонанстық 
туннелденуімен түсіндірілетін ерекшеліктер байқалатындығы анықталды. Қарастырылып отырған 
нанотүйіспенің вольтамперлік сипаттамасының елеулі бөлігі теріс дифференциалдық кедергіге ие. 
Вольтамперлік сипаттамада байқалатын электрондық транспорт ерекшеліктері dI/dV-сипаттамасында 
көрініс табады. Ығысу кернеуі ±0,45 В болғанда диффренциалдық өткізгіштік мəні ~ 26 нСм болатын 
туннельдік өтпелдерге тəн екі негізгі максимумға ие болатындығы байқалды. Диффренциалдық 
өткізгіштік мəні күрт азайғанда спектралдық ток өсетіндігі жəне, керісінше, күрт көбейгенде 
азаятындығы, ал оның максималды мəні ығысу кернеуі 0,45 В тең болғанда байқалатындығы 
көрсетілді. «Al – Al2O3 – Al» нанотүйіспесін модельді зерттеу нəтижелері наноэлектрониканың жаңа 
электрондық аспаптарын есептеуде пайдалы болуы мүмкін. 

Кілт сөздер: нанотүйіспе, кванттық транспорт, вольтамперлік сипаттама, дифференциалдық өткізгіш-
тік, өткізу функциясы (спектрі), резонанстық туннельдену. 
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About resonance tunneling of quasiparticles through nanocontact  
«aluminum – aluminium oxide – aluminum» at low temperatures 

Within the framework of the density functional theory using the method of non-equilibrium Green's function 
in the local density approximation investigated quantum transport properties nanoscale contact «aluminum – 
aluminum oxide – aluminum» (Al – Al2O3 – Al). Computer modeling of quantum transport characteristics is 
implemented in the program Atomistix ToolKit with Virtual NanoLab. Calculated current-voltage, 
dI/dV-characteristics, transmission spectrum and the spectral current reporting nanocontact. On the basis of 
computer simulation, it is shown that as the magnitude of the bias voltage increases, the maximum of the 
transmission function shifts from the positive energy side to the negative one. From the shape of the transmis-
sion spectrum of a nanocontact, it can be assumed that the main mechanism of electron transport in such 
structures is the resonance tunneling of quasiparticles. In the current-voltage characteristic features of 
nanostructures observed at voltages of ± 0,54 V, 0,2 V, 0,08 V due to the resonant tunneling of quasiparticles. 
The current-voltage characteristic has a significant portion of the negative differential resistance. Features of 
electronic transport, observed on the current-voltage characteristic, also appear on the dI/dV-characteristic of 
the nanocontact. It is found that the differential conductivity has two main peaks with a value of ~ 26 nS at a 
bias voltage of ± 0,45 V inherent in tunnel junctions. It is established that the spectral current increases with a 
sharp decrease in the value of the differential conductivity, and vice versa, decreases with a sharp increase in 
its value, and its maximum value is manifested at a bias voltage of 0,45 V. The obtained results of a model 
study of a nanocontact «Al – Al2O3 – Al» can be useful for the calculation of new advanced electronic devic-
es of cryogenic nanoelectronics. 

Keywords: nanocontact, quantum transport, current-voltage characteristic, differential conductivity, transmis-
sion function (spectrum), resonance tunneling. 
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Аққыш сұйық өнімдерді өңдеудің жаңа əдісі 

Мақала сүтті өңдеудің электроимпульсті əдісіне арналды. Өнімді өңдеу үшін цилиндр пішінді шыны 
ұяшықтан жəне жұмыстық электродтан тұратын жұмыс арнасы құрастырылды. Сұйық өнімнің 
көлемінде импульсті разрядтың өтуін іске асыру үшін жұмыстық электродтар коррозияға жоғары 
төзімді, берік, экологиялық қауіпсіз металдан дайындалды. Жұмыс арнасы электроимпульсті 
технологияның əр түрлі электрлі жəне геометриялы параметрлерінде сынақтан өткізілді. Сынақтар 
электроимпульсті қондырғыдағы конденсатор батареясының сыйымдылығы 0,25 мкФ, жұмыстық 
разрядаралық қашықтық 5 мм жəне разряд импульстары санын 100÷1500 аралығына өзгерте отырып, 
орындалды. Тəжірибелік зерттеулер кезінде сүттің құрамына импульсті разрядтың əсері зерттеліп, 
өнімнің микробиологиялық құрамы анықталды. Табиғи сүтті электроимпульсті өңдеу жұмыстарынан 
алынған үлгілерінің құрамындағы уытты элементтер, радионуклидтер, пестицидтер, патогенді 
микроағзалар, ішек таяқшасы тобы бактериялары, мезофильді аэробтық жəне факультативті 
анаэробты микроағзалар Қарағанды қаласының «Ұлттық сараптау жəне сертификаттау орталығы» 
Акционерлік қоғамында зерттелді. Алынған нəтижелерден электроимпульсті əдіспен өңделген 
өнімнің құрамын бастапқы шикізаттың құрамындағы құнды құраушылармен салыстырғанда майдың 
жəне ақуыздың массалық үлесі сақталатыны байқалды. 

Кілт сөздер: аққыш сұйық өнімдер, электроимпульсті технология, импульсты разрядтар саны, 
жұмыстық кернеу, разрядаралық қашықтық. 

 
Қазіргі таңда аққыш сұйық өнімдерді (жемістердің шырындары, сүт, техникалық су) өңдеудің 

өндірістік əдістері химиялық, физика-химиялық, микробиологиялық, биохимиялық, биотехноло-
гиялық, жылу физикалық жəне басқа да қиын жəне айырықша технологиялық үдерістерден құралған 
күрделі кешенді қамтиды. Сондықтан ғалымдар шикізатты өңдеудің дəстүрлі емес жаңа əдістерін 
ұсынуда. Олар тағамдық сұйықтарды өңдеудің электрофизикалық жəне электротехникалық əдістері: 
үздіксіз жəне импульсті режимдегі жоғары жилікті энергия, инфрақызыл сəулелендіру, акустикалық 
тербеліс, ультракүлгін сəулелендіру [1, 2]. 

Сүт өнімдерін өндіретін өндіріс орындарында негізгі шикізат ретінде табиғи сүт пайдаланылуда. 
Шикізаттан қажетті өнімді алар алдында, оның құрамындағы зиянды микробтардан арылу үшін 
бірнеше əдістерді қолданады. Сүтті өңдеудің кең тараған əдісі − пастерлеу. Өндірісте сүтті 
пастерлеудің келесідей түрлері қолданыс табуда: 

− ұзақмерзімді пастерлеу — сүтті 60 ºС жоғары температурада 30 мин қыздыру; 
− қысқамерзімді пастерлеу — сүтті 73–75 ºС температура аралығында 20–30 мин қыздыру; 
− лездік пастерлеу — 85–90 ºС температурда сүтті қыздыру [3, 4]. 
Сонымен қатар қазіргі таңда шет елдері ғалымдарымен (Н.А. Тихомирова, С.Д. Шестаков, 

С.Н. Шлыков, Е.А. Фиалкова, В.Н. Хмелев, О.В. Попова, С.А. Дунаев жəне т.б.) көп құраушылы 
тағамдық жүйелерге электрофизикалық əдістермен əсер ету арқылы тағамдық шикізаттар өндіріс 
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технологияларын қарқындатуға болатындығы дəлелденген. Сүт шикізаттарын өңдеудің көпшілік 
үдерістері гидродинамика заңдылығына негізделген. Бірақ сүт біртекті емес гетерогенді орта 
болғандықтан, мұндай əсер ету кезінде əркелкі түрленеді. Тағамдық шикізаттың биополимерлері 
жоғары энергияның шоғырландырылған ағыстарының (жылдам қозғалатын элементар бөлшектерінің 
ағысы, қысқа толқынды электромагниттік сəулелендіру) салдарынан шикізаттар қасиеттерін 
өзгертеді. Жоғары энергияның сəулеленуі полимерлі материалдармен өзара əсерлесуі өнімнің 
химиялық өзгерістеріне əкеледі — бірігу немесе деструкцияға (өнім құрылымының бұзылуы). Бірігу 
макромолекулалар арасында химиялық байланыстардың түзілуімен, газ бөлінумен, қышқылдандыру 
диструкциясымен, қосалқы қосылыстардың түзілуімен сипатталады. Мұндай жағдайларда физикалық 
қасиеттердің өзгерісі байқалады — тұтқырлық, ерігіштік, жарықөткізгіштік, электрөткізгіштік; əрі 
механикалық қасиеттері өзгеріске ұшырайды — беріктілік, қаттылық, деформациялануы [5]. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының мəліметтерінен жоғары жиілікті толқындар сүттің құрамдас 
бөліктерінің мөлшері мен пішініне əсер ететіні байқалған. Ультрадыбысты сұйық арқылы өткізе 
отырып, циркуляциялау кезінде қызушы аймақтар мен микрокөпіршіктерді қалыптастыратын 
химиялық жəне физикалық реакциялар туындайды. Ультрадыбыс сұйықтың атомы мен молекула-
лары арасында əр түрлі рекацияларды туындатып, сүттің ақуызына əсер етеді. 

Аталған əдістер шикізаттың құрамындағы адам ағзасына қауіпті бактерияларды жоюда, ірі 
фракциялы майларды ыдыратуға бірден əсер етпей, өнімнің компоненттеріне тек таңдаулы түрде əсер 
етеді. Əрі əдістер тағамдық сұйықтардың химиялық жəне физикалық құрамының өзгеріп кетуіне 
əсерін тигізеді. Өнім құрамының химиялық байланысын бұзу арқылы сүттің, ашымал сүт өнімдерінің 
сапасын өзгертуге болады. Мысалы, сүт өнімдерінің топтарын өндірісте ендіру кезінде өте маңызды 
көрсеткіштері болып табылатын ақуыз ұйындыларының ылғал ұстағыш қасиетін, ашу ұзақтығын 
өзгертуге мүмкіндік береді. Өнімдерді өндеу кезінде макро- жəне микронутриеттердің, майларды, 
ақуздарды, дəрумендердің мөлшерін максималды сақталып қалуын қамтамасыздандыру қажет [6, 7]. 

Жоғарыда аталған мəселелерге байланысты Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың физика-
техникалық факультетінде электримпулсті əдіс көмегімен сұйық ортада шикізаттарды өңдеу үшін 
ғылыми жұмыстар жасалуда: сұйық ортада материалдарды таңдаулы өңдеу [8]; биоэтанолды 
электримпулсті технологиямен өңдеу [9], сүтті электримпулсті пастерлеу. 

Жұмыс арнасы ретінде натрий-кальций-силикат шынысынан жасалған цилиндр пішінді ыдыс 
(ұяшық) пайдаланылып, ұяшықтың ток өткізбейтін пластмасс қақпағында жұмыстық электродтар 
бекітілді. Өнімді өңдеу кезінде жұмыс арнасындағы шикізатта импулсті разряд металл стержендердің 
арасында қалыптасатындықтан, жұмыстық электродтар тағамдық өндірісте жиі қолданылатын AISI 
304 маркалы болаттан дайындалды. AISI 304 маркалы болат химиялық агрессивті орталар ықпалына 
жəне коррозияға жоғары төзімді, берік, экологиялық қауіпсіз болғандықтан, тағамдық 
кəсіпорындарда кең қолданыс табуда. 

Жұмыс электродтары өңделуші шикізаттың құрамына тікелей əсерін тигізетіндіктен, импульсті 
электр разрядтарының сұйық ортаға қарқынды берілуін іске асыратын негізгі жүйе болғандықтан, 
жұмыс арнасындағы (құрылғыдағы) сұйықтықтың көлемінде қарама-қарсы орналастырылды. 
Құрылғыны сынақтан өткізу мақсатында электримпулсті қондырғының əр түрлі электрлі жəне 
геометриялы параметрлерінде тəжірибелер жасалды (1-кесте). Сынақтар кезінде зерттелуші орта 
ретінде техникалық су қарастырылды. 

1 - к е с т е  

Аққыш сұйық өнімді өңдеудің электримпулсті құрылғысын сынақтан өткізу нəтижелері 

N t, ºC τ, с 
Тұтынылған электр 
энергиясы, кВт·сағ 

100 21 24,16 0,01 
350 21,5 83,55 0,03 
500 21,9 123,97 0,08 
750 22,4 185,97 0,14 

1000 23,5 245,26 0,22 
1500 25,1 370,26 0,33 

 
Электримпулсті құрылғыны сынақтан өткізу кезінде электр тогын жұмыс ортасына импулсті 

өтуін қалыптастыратын разрядтаушы металл электродтардың ара қашықтығы lp = 5 мм, конденсатор 
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сыйымдылығы С = 0,25 мкФ кезінде орындалды. Сынақтардың мəліметтері бойынша, келесідей 
тұжырым жасалды: жұмыс арнасындағы қарама-қарсы орналастырылған электродтардың арлығын 
тұрақтандырып (lp = 3мм), импульсті разрядтар саны N = 100 кезінде техникалық судың 
температурасы 21 ºС, жұмсалған уақыт 24,16 с болса, разрядтар санын N = 350 арттырғанда ортаның 
температурасы 21,5 ºС, өңдеу уақыты 83,55 с, N = 500 кезінде t = 21,9 ºС, τ = 123,97 с өзгерді. Разряд 
санын 750-ден 1500-ге көбейткенде ортаның температурасы 22,4÷25,1 ºС, жұмсалған уақыт 
185÷370,26 с құрады. 

Келесі сынақтар электроимпульсті қондырғының электр тогын жұмыс ортасына импульсті өтуін 
қалыптастырушы разрядтаушы электродтардың ара қашықтығына (lp), конденсатор батареясының 
сыйымдылығына (С, мкФ) тəуелді орындалды (2-кесте). 

2 - к е с т е  

Электримпулсті қондырғының электрлі жəне геометриялы параметрлеріне  
тəуелді жұмыс арнасын сынақтан өткізу кезінде алынған мəліметтер 

lp, U 
С, мкФ 

0,1 0,25 0,4 
lp = 2 мм, 
U = 10 кВ 

5 Дж 12,5 Дж 20 Дж 

lp = 3 мм, 
U = 12 кВ 

7,2 Дж 18 Дж 28,8 Дж 

lp = 4 мм, 
U = 14 кВ 

9,8 Дж 24,5 Дж 39,2 Дж 

lp = 5 мм, 
U = 16 кВ 

12,8 Дж 32 Дж 51,2 Дж 

lp = 6 мм, 
U = 18 кВ 

16,2 Дж 40,5 Дж 64,8 Дж 

 
Электримпулсті құрылғыны электрлік жəне геометриялық параметрлерге тəуелді сынақтан 

өткізу кезінде алынған нəтижелері конденсатор сыйымдылығының, разрядтаушы электродтардың 
арақашықтығының мəндеріне тəуелді импулсті разряд энергиясының шамасын əр түрлі ауқымға 
түрлендіруге мүмкіндік берді. 

Тəжірибелік зерттеулер кезінде сүттің құрамына импулсті разрядтың əсері зерттеліп, өнімнің 
микробиологиялық құрамы анықталды. Импулсті разрядтар саны 1000, энергия жинағыш конденса-
тор сыйымдылығы 0,25 мкФ жəне разрядтаушы электродтардың ара қашықтығы 5 мм кезінде табиғи 
сүтті электримпулсті өңдеу жұмыстарынан алынған үлгілер Қарағанды қаласының «Ұлттық сараптау 
жəне сертификаттау орталығы» Акционерлік қоғамында зерттелді (3-кесте). 

3 - к е с т е  

Электримпулсті əдіспен табиғи сүтті өңдеуге дейінгі жəне кейінгі нəтижелері 

Көрсеткіштердің 
атауы 

Шикізатқа қойылатын талаптарды 
сипаттаушы нормативті жəне 
техникалық құжаттар (НҚ) 

НҚ бойынша 
көрсеткіштер 

Нақтылы мəндер 

Табиғи сүт 
ЭИ əдіспен 

өңделген өнім 
1 2 3 4 5 

ШМАФАнМ, 
КОЕ/см3 МЕМСТ 10444.15–94 2·105

 көп емес + + 

ІТТБ (колиформды) МЕМСТ 9225–84 0,01 см3 көп емес + + 
Патогенді микроор-
ганизмдер 

МЕМСТ 31659–2012 25 см3 көп емес + + 

Уытты элементтер, мг/кг 
Қорғасын СТ ҚР МЕМСТ Р 51301–05 0,1 мг/кг көп емес 0,093 0,095 
Мышьяк МЕМСТ 26930–86 0,05 мг/кг көп емес + + 
Кадмий СТ ҚР МЕМСТ Р 51301–05 0,03 мг/кг көп емес + + 
Сынап МЕМСТ 26927–86 0,005 мг/кг көп емес + + 

Микотоксин, мг/кг 
Афлатоксин МЕМСТ 30711–01 0,0005 көп емес + + 
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3 - к е с т е н і ң  ж а л ғ а с ы  
1 2 3 4 5 

Пестицидтер, мг/кг 
Гексахлорцикло-
гексан  
(α, β, γ-изомерлері) 

МЕМСТ23452–79 0,05 көп емес + + 

Дихлордифенил-
дихлорэтан 

МЕМСТ23452–79 0,05 көп емес + + 

Радионуклидтер, Бк/кг 

Цезий-137 
№ KZ 07.00.00304–2014 өлшеуді 

жүргізу əдістері 
100 көп емес 2,2±5,8 0,4±5,9 

Стронций-90 
№ KZ 07.00.00303–2014 өлшеуді 

жүргізу əдістері 
25 0±3,5 0±3,5 

Физика-химиялық көрсеткіштер 
Ақуыздың массалық 
үлесі, % 

МЕМСТ 23327–98 2,8 кем емес 2,8 2,8 

Майдың массалық 
үлесі, % 

МЕМСТ 5867–90 – 4,1 4,1 

——————— 
Ескерту. + МЕМСТ талаптарына сай; – МЕМСТ талаптарына сай емес. 

 
Алынған нəтижелерден электроимпульсті əдіспен өңделген өнімнің құрамын бастапқы 

шикізаттың құрамындағы құнды құраушылармен салыстырғанда майдың жəне ақуыздың массалық 
үлесі сақталатыны байқалды. Шикізаттағы мезофильді аэробтық жəне факультативті анаэробты мик-
роорганизмдер саны (ШМАФАнМ), ішек таяқшасы тобы бактериялары (ІТТБ), патогенді микроорга-
низмдер, уытты элементтер, микотоксиндер, пестицидтер, радионуклидтер тағамдық сүт өніміне 
қойылатын МЕМСТ талаптарына сəйкес келетінін дəлелдеді. 
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Б.Р. Нусупбеков, А.К. Хасенов, М. Стоев,  
Д.Ж. Карабекова, А.Ж. Бейсенбек, А.Б. Умаров 

Новый метод обработки жидкотекучих продуктов 

Статья посвящена электроимпульсному методу обработки молока. В научно-исследовательской рабо-
те для обработки молока разработан узел, состоящий из цилиндрического стеклянного сосуда и рабо-
чего электрода. Для инициирования импульсного разряда в жидкой среде рабочие электроды изготов-
лены из высокопрочного, коррозионно-стойкого и экологически безопасного металла. Отмечено, что 
рабочий узел испытан при разных электрических и геометрических параметрах электроимпульсной 
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технологии. Испытания электроимпульсной установки проводились при емкости батарейного конден-
сатора 0,25 мкФ, расстояние рабочего межэлектродного промежутка 5 мм и количество импульсных 
разрядов варьировало — 100÷1500. При экспериментальных исследованиях определены влияние 
импульсного разряда молока и микробиологический состав продукта. После электроимпульсной об-
работки образцы молока исследовались в испытательной лаборатории Карагандинского филиала АО 
«Национальный центр экспертизы и сертификации» на содержание токсичных элементов, радионук-
лидов, пестицидов, патогенных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, на количество 
мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов. Полученные результаты по-
казали, что данные до и после обработки продукта электроимпульсным методом на содержание цен-
ных компонентов сырья остались неизменными. 

Ключевые слова: жидкотекучие продукты, электроимпульсная технология, количество импульсных 
разрядов, рабочее напряжение, межэлектродный промежуток. 
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New method of processing of liquid-acid products 

The article is devoted to the electropulse method of milk processing. In research work for the processing of 
milk a unit consisting of a cylindrical glass vessel and a working electrode was developed. To initiate a pulse 
discharge in a liquid medium, the working electrodes are made of high-strength, corrosion-resistant and 
environmentally safe metal. The working unit is tested under different electrical and geometrical parameters 
of the electropulse technology. Tests of the electric pulse system were carried out at the capacity of the 
battery capacitor 0.25 μF, the distance of the working interelectrode gap 5 mm and the number of pulsed 
discharges varied 100 ÷ 1500. Experimental studies have determined the effects of a pulsed discharge of milk 
and the microbiological composition of the product. After the electroimpulse treatment, samples of milk were 
examined in the testing laboratory of the Karaganda branch of JSC «National Center for Expertise and 
Certification» for the content of toxic elements, radionuclides, pesticides, pathogenic microorganisms, 
bacteria of the Escherichia coli group, the number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic 
microorganisms. The obtained results show that the data before and after treatment of the product by the 
electric pulse method for the maintenance of valuable components of the raw material remained unchanged. 

Keywords: Fluid product, electropulse technology, number of pulsed discharges, working voltage, 
interelectrode gap. 
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Көмір қалдықтарынан алынған сулы-көмірлі отынның  
жану үдерісін ұйымдастыру 

Мақалада Шұбаркөл көмірінен алынған сулы-көмірлі отынды (СКО) жағу технологиясы қарастырыл-
ған. Сұйық отынның тұрақты жануын қамтамасыз ету үшін тəжірибелік қондырғы дайындалды. 
Құйынды технологияны қолдану келесідей мүмкіндіктер береді: отынды дайындау жүйесін 
жеңілдетуге, оның өнімділігін жоғарылатуға, жарылыс қауіпін қамтамасыз етуге, жағуға отынды 
дайындауда шығындарды төмендетуге, тұтану мен жануды тұрақтандыруға жəне тіпті төмен сұрыпты 
отынды жағу кезінде мазутпен немесе газбен алауды жағудан бастартуға. Технология Қарағанды 
облысында орналасқан Шұбаркөл жеріндегі тас көмірлердің қалдықтарын қайта өңдеудің тиімді 
технологиясын жасау үшін арналған. Сулы-көмірлі отынның тиімді жануы үшін Шұбаркөл көмірінің 
қалдықтарынан электрогидроимпульстік өңдеумен алынған сулы-көмірлі отынды жағу үшін ошақ 
алды камерасы бар ошақ құрылғысының ерекше құрылымы ұсынылды. Құйынды ошақ алды 
құрылғысы басқа сұйық отын түрлері: дизель, мазут сияқты СКО-ды жағуға мүмкіндік береді. 
Қазандық ошақ алды құрылғысымен жинақталған, бастапқыда сулы-көмірлі отыннан басқа, резервтік 
отын түрін қолдануды білдіреді. Жағу үшін арналған құйынды камерасының немесе ошақ алды 
құрылғысының ені 100 см жəне биіктігі 110 см, ол қабырға қалыңдығы 10 см болатын шамотты 
кірпіштен жасалған. Үрлеудің таралуын реттеу ошақтың алдыңғы терезесімен жүзеге асырылады 
жəне екінші ретті ауаның желдеткішінің ағыны қарқындылығы бойынша бақыланады. Құйынды 
оттықтың жұмысы келесіге негізделген, яғни ошақ камерасы ішінде құйынды тудыра отырып, камера 
ішінде жанатын заттардың толық жануына дейін отынның ірі бөлшектерін ұстап тұрады. Құйынды 
оттықтың ерекшелігі жану камерасының конфигурациясында, ол берілетін үрлемелі ауаның 
ағысының радиалдылығына жəне тангенциалдылығына жақын, бұл газ бен отынның жанатын 
бөліктерінің құйынды қозғалысын тудыру үшін қосымша импульс жасайды. Жану пəрменділігін 
анықтау үшін өлшегіш аспап көмегімен сұйық отынның жану температурасы анықталды. Отынның 
жоғарғы жану температурасы 1400 ºС-ға жетті. 

Кілт сөздер: сулы-көмірлі суспензия, сулы-көмірлі отын, форсунка, тəжірибелік қондырғы, энергети-
калық жəне материалдық ресурстар, қоршаған орта. 

 

Қазіргі таңда əлемде мемлекеттердің экономикалық жəне энергетикалық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуде көмірдің орны мен рөлін қайта ойластыру жүріп жатыр. Бұл үшін елдің отын 
балансында көмір үлесінің артуы терең энергетикалық дағдарыстың туындауынан тұрақты қорғаушы 
фактор болып табылады. 

Алайда көмір отындарын қолдану кезінде туындайтын, экологиялық мəселелер жаңа 
экологиялық таза көмір технологиясын жобалау мен енгізуді талап етеді. Осыған байланысты көмірді 
суспензиялық көмірлі отын (СКО) ретінде қолдану перспективті болып табылады. СКО енгізу 
энергетикалық жəне материалдық ресурстарды, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз 
етеді. Бұдан басқа, СКО-ны қолдану көмір өндіруші жəне көмірді қайта өңдейтін кəсіпорындардың 
ұсақ көмір қалдықтарын жоюдың экологиялық таза əрі ең тиімді əдісі болып табылады. 

СКО-ның негізгі ерекше сипаттамасына отында ұсақ көмір бөлшектерінің жəне сұйық фаза — судың 
болуы, сонымен қатар, басқа сұйық отындарға қарағанда, жоғары тұтқырлығының болуы жатады. 

Отынның қажетті толық жануын жəне əкетілетін газдарда болуы мүмкін зиянды шығарынды-
ларың минималдылығын қамтамасыз етуі тиіс болатындай, СКО-ды тиімді жағу технологиясын 
таңдау кезінде көрсетілген ерекшеліктер шешімі болып табылады. Əсіресе берілген мəселе аз жəне 
орташа қуатты қазандықтарда СКО қолдану кезінде орын алады, қазіргі уақытта, ереже бойынша, 
тиімділігі төмен көмірді қабаттап жағу əдісі қолданылады. Бұл жағдайда отынның механикалық 
толық жанбауы 20-дан 60 %-ға дейін құрайды. 

Соңғы жылдары кең таралуы сұйық отын жануының құйынды əдісіне қолжеткізді. Бірақ қазіргі 
таңда суспензиялық көмір отынын жағу үшін құйынды əдісті қолдану бойынша ғылыми негізделген 
шешім жоқ. 
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СКО шашырату тетігі жеткіліксіз зерттелген, құйынды оттықтарда отынның жануының 
тиімділігіне реологиялық жəне жылуфизикалық сипаттамаларының əсері анықталмаған. Осылайша, 
оны кіші жəне орташа қуаттағы қазандықтарда қолдану кезінде құйынды оттықтарда сулы-көмірлі 
отынды жағу технологиясын жетілдіру өзекті болып табылады. 

Технология Қарағанды облысында орналасқан Шұбаркөл жеріндегі тас көмірлердің 
қалдықтарын қайта өңдеудің тиімді технологиясын жасау үшін арналған. Көмірдің өндірістік 
қорлары 664 млн т құрайды, бұл 6 млн т жобаланған жылдық өнімділігі кезінде пайдалану мерзімі 
100 жылдан аса уақытты құрайды. Осындай ұзақ уақытта көмір қорының болуы, өндірістік жобалау 
кезінде негізгі көмір массасының көп мөлшері түзілетін, сұйық күйге ауыстырумен қалдықтарды 
тиімді қайта өңдеуде өзекті болып табылады. 

«Су + минералды қоспа» гетерогенді ортаны зерттеу жұмыстары — бүгінгі таңда ғылым жəне 
техниканың əр түрлі салаларында қызығушылық танытып келе жатқан бағыттарының бірі. Осындай 
бағыттардың бірі электрогидравликалық əсердің гетерогенді ортаға ықпалын зерттеу болып 
табылады. Мысал ретінде су-көмірлі суспензияларды, нақтырақ айтсақ, электрогидравликалық 
қондырғының көмегімен отынды алу жəне оның сипаттамаларының өзгерісін зерттеу жұмыстары 
жатады. Су-көмірлі суспензияларды (СКС) отын ретінде қолдану келешекте маңызды болып келеді. 
СКС 60 % ұсақ көмір фракцияларынан, 1 % арнайы химиялық қоспалар — пластификаторлардан 
жəне қалған шамасы қарапайым судан немесе техникалық ағынды сулардан тұрады. Пластификатор 
ұзақ уақыт бойы көмір фракцияларын араласқан тепе-теңдік күйде сақтап тұрады, нəтижесінде 
сақтауға болатын, құбыр желісі арқылы немесе цистерна арқылы су-көмірлі суспензияларды еш 
технологиялық шығындарсыз тасымалдауға болатын біртекті сұйық масса пайда болады. Су-көмірлі 
суспензия дисперсті құрылымдардың ішіндегі кең таралған түрі — коагуляциялық құрылым түріне 
жатады. Олар молекулааралық бөлшектердің шағын агрегаттар түрінде тұтасуы арқылы емес, ретсіз 
торларларға — бірінші ретті бөлшектердің бос қаңқасы, олардың тізбектерінен немесе 
агрегаттарынан құралады [1]. 

Соңғы он жылдықта көптеген мемлекеттерде СКО алу бойынша жəне оны энергетикада қолдану 
бойынша көптеген ғылыми жəне өндірістік жұмыстар бағытталған. Ресейде жəне шет мемлекеттерде 
СКО дайындау, оны тасымалдау, ұзақ уақыт бойы сақтау жəне қазандықтарда жағу бойынша бірқатар 
технологиялар жасап шығарды. Сонымен қатар СКО жұмыс істеп жатқан əр түрлі энергетикалық 
қондырғыларда жағу бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Қазіргі заманғы жылуэнергетиканың дамуы мұнай өңдеу өндірісінде бағалы шикізат болып 
табылатын, қымбат сұйық отынның қолдану үлесінің шектелуімен жəне қатты отынның 
қолданылуының ұлғаюымен сипатталады. Қатты отын өндірісінің артуы салдарынан жоғары сапалы 
көмір аймақтарының қоры азаяды. Сонымен қатар шахталық тəсілмен өндірілетін, қатты отынның 
сапасының нашарлауы байқалады. Ашық əдіспен өндірілетін қуатты көмірді дайындау үшін, оны 
энергия қондырғылары мен басқа да отынды қолдану құрылғыларында пайдалану кейбір 
қиындықтарды тудырады. Яғни, ол жоғарғы баға мен отынды дайындау кезіндегі энергия мөлшерінің 
артуы болып табылады. Сол себепті отын ретінде сулы-көмірлі сұйық қоспаны қолдану бүгінгі 
таңның жетістігі болып табылады. Сонымен қатар сулы-көмірлі сұйық отын барлық сұйық отынның 
технологиялық қасиеттеріне ие: пойыз жол жəне автоцистерналарда, танкерлер мен құймалы заттарда 
құбыр өткізгіш арқылы тасымалданады; жабық резеруарларда сақталады; ұзақ сақтау мен тасымалдау 
кезінде өзінің қасиетін сақтайды. 

Сұйық отын — табиғи отындарды энергетикалық қондырғыларда жағудың экологиялық 
көрсеткіштерін жақсартатын, энергетикалық отынның жаңа түрі. Сулы-көмірлі сұйық отын өте 
ұсақталған көмір, су жəне реагент-пластификатордан тұратын дисперсті қоспа болып табылады. 
Сонымен бірге сулы-көмірлі сұйық отын құрамына суспензия тұрақтылығын, тұтқырлығын жəне 
тағы басқа қасиетін өзгертетін əр түрлі қосымша қоспалар қосылады. Мазут, газ жəне көмірді 
жағатын энергетикалық қондырғылар сұйық отынды суспензиямен алмастырыла алады. Сұйық 
отынның негізгі ерекшеліктері — мазут жəне газбен салыстырғанда отындық шығындарының аз 
болуы, қоршаған ортаға шығарылатын зиянды заттардың үлесінің кемуі, бірінші кезекте үлесінің аз 
болуы жəне көмірді сұйық түрде пайдаланудың технологиялық тиімділігі [2]. 

Сулы-көмірлі сұйық отын келесідей артықшылықтармен сипатталады. 
1. Экологиялық: қолдану жəне тасымалдауда, өндірістің барлық сатысында қоршаған ортаға 

қауіпсіз; азот оксидінің, шаңның, бензапирен, күкірт оксидінің, басқада зиянды заттардың 
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атмосфераға шығарылуын 1,5–3,5 есе төмендетеді; жану кезінде түзілетін ұшқын күлдің тиімді 
қолдануын қамтамасыз етеді. 

2. Технологиялық: сұйық отынға ұқсас жəне жылуреттегіш қондырғыны сулы-көмірлі сұйық 
отынды жағуға ауыстыру кезінде қазандық (агрегат) құрылымын өзгертуді қажет етпейді; ошақта 
қатты отынды қабаттап жағуға, камералы ошақта шаңкөмірлі жəне сұйық отынды жағу мүмкін; жағу 
кезіндегі қайнау қалыңдығы отынның жану жəне берілу, қабылдау үрдісін жеңіл механикаландыруға 
жəне автоматтандыруға мүмкіндік береді; 950–1050 ºС температура кезіндегі құйынды жағу техноло-
гиясы 97 %-дан жоғары (көмірді қабаттап жағу кезінде берілген шама 60 %-дан төмендемейді) 
отынды қолдану тиімділігіне кепілдік береді. 

3. Экономикалық: 1 т шартты отынның (ш.о.) құнын 2–3 есе жəне одан да көп есе төмендетеді; 
сақтау, тасымалдау, жағу кездерінде эксплуатациялық шығындарды 30 %-ға қысқартады; жылу 
электр орталығы мен су электр станциясында табиғи газ бен мазутты жағудан сулы-көмірлі сұйық 
отынға ауысу кезінде қаржы шығынын 3 есе төмендеуін қамтамасыз етеді; сулы-көмірлі сұйық 
отынды енгізу кезінде өтімділік шығыны 1–2,5 жылды құрайды [3]. 

Сулы-көмірлі сұйық отынды газды-мазутты жəне көмір қазандықтарында жағу негізгі ерекшелігі 
болып табылады. Бүгінгі таңда сулы-көмірлі сұйық отынды жағу үшін 10-нан астам булы жəне 
суқыздырғыш қазандық түрлері жасалған. Осы типтес қазандық түрлеріне: ДЕ, КЕ, ДКВР, БКЗ-50-
40ГМ, БКЗ-35-40-ГМ, БКЗ-75-40ГМ жəне тағы басқалары жатады. Көбінесе жағудың факельдік жəне 
құйынды түрлері қолданылады. 

Қазандық маркасына байланысты нақты жағдайда форсунканы газды-мазутты оттыққа ауыстыру 
жолымен жағуға да болады. Осылай жасалған өзгеріс құйынды жағуға мүмкіндік береді, яғни жану 
мен ыстық өнім есебінен тұтанудың тұрақтануы жүреді. Пайдалы əсер коэффициенті ұлғаяды [4]. 

Сулы-көмірлі отын көмірден тұрса да, сұйық отын болып табылады жəне тұтқырлыққа ие. Соған 
сəйкес СКО-ды қазандықтың оттығына берілуі газ жəне мазутты беру тəсіліне ұқсас. Қазіргі таңда 
жағудың келесідей əдістерін бөліп көрсетуге болады: 

− классикалық факельдік жағу — оттық арқылы СКО-ды беру арқылы; 
− қайнаған қабатта жағу (толығымен немесе бөлшектеп); 
− СКО-ды газдандыру арқылы жағу (толығымен немесе бөлшектеп); 
− отынның басқа түрлерімен бірге комбинирленген түрде (аралас) жағу: көмірмен, газбен, қара 
маймен. 

Сулы-көмірлі отынды факельдік жағу классикалық сүлбе бойынша жүзеге асырылады: 
шашыратушы оттық арқылы қысыммен отын беріледі. СКО-ның шашыратылуы, сығылған ауамен 
сияқты, бумен де болуы мүмкін — таңдау қазандық түріне жəне қазандық шартына тəуелді. 

Сулы-көмірлі отынды қайнаған қабатта жағу əдісі кезінде отынның шашыратылуы алдын ала 
қыздырылған (шамамен 900 ºС-ға дейін) инертті материалдың (көбінесе — құм) қабатында жоспар-
ланады. Қыздырылған құм СКО-ды тұтандырады, ал жану өнімдері газ жолдары арқылы бағыт-
талады. Қайнаған қабатта сулы-көмірлі отынды жағу өзіндік жануы ретінде қолдану мүмкін. Бұл 
жағдайда қазандықтың айналасында жылутасымалдағыштың қыздырылуы үшін құбыр жүйесі 
монтаждалуы тиіс. 

Факельдік жағу кезінде сулы-көмірлі сұйық отынды жағудың бір сатылы қайнаған қабатта жағу 
төмен қуатты қазандықтарда бастапқы көмір қасиетінен сулы-көмірлі сұйық отынды жағудың 
тиімділік тəуелділігін төмендетуге мүмкіндік береді. 

Профессор Ж.С. Ақылбаев атындағы инженерлік жылу физикасы кафедрасының гидродинамика 
жəне жылуалмасу зертханасында сулы-көмірлі отынды жағу үшін тəжірибелік қондырғы 
жинақталды. Қондырғының жұмыс істеу тəртібі: отын ретінде алынған сулы-көмірлі сұйық отын 
бакқа қарай бағытталады. Содан кейін газ баллонды қосамыз, газ форсункасын жағамыз. Газ 
форсункасының көмегімен жану камерасын жəне сұйық отынды бүркуге арналған форсунканы 
қыздырамыз. 

Суспензияның жақсы берілуі үшін араластырғышты қосамыз, ол сулы-көмірлі сұйық отынды 
беруге арналған бакқа орнатылған. Форсунка мен жану камерасындағы керекті температураға 
жеткеннен кейін, компрессор көмегімен сулы-көмірлі сұйық отынды бакқа жібереміз. Одан кейін 
сулы-көмірлі сұйық отын түтікшеге түседі, яғни ол отынды айдау үшін. Сулы-көмірлі сұйық отын 
көтерілгеннен кейін, түтікшеге бекітілген шүмекті ашамыз, отын форсунка арқылы жану камерасына 
бүркеліп шашыратылады [5]. Осы сəтте сулы-көмірлі сұйық отынның жану үрдісі байқалады. Жалын 
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өте əлсіз. Үзіліссіз жануды қамта
кезде өзіндік жану үрдісі жүреді. 

Сұйық отынды жағуға арнал
отынды жағу үшін дайындалған о
ғы терезесі (2); күлұстағыш (3)
қалдықтар үшін бак (5); түтін сор
жануы газдың жануымен салысты
 

1-сурет. Сулы-к

Төмендегі 2-суретте отынның
диаграммасы келтірілген. 
 

2-сурет. Отынның жану темпер

Жану пəрменділігін анық
температурасын анықтаймыз. Д
1100 ºС, форсунка шулмегін аш
жоғарылады. Ал отынның жоғарғ

Жүргізілген тəжірибе негізін
Біріншіден, оңтайлы реагент

көмір:пластификатор:су = 60:1:3
болып табылады. 

Вестник Караг

амасыз ету үшін ақырындап отырып газдың бе

лған тəжірибелік стенд (1-сур.) келесілерден
ошақ алды құрылғысы (1); форсунканы жалға
); үрлемелі желдеткіш (4); жану реакцияла
рғы (6); жану камерасы (7) жəне температура
ырғанда бірнеше есе қарқынды түрде жүреді. 

көмірлі отынды жағу үшін тəжірибелік үлгінің сүлб

ң жану температурасының газдың жану темпе

 

ратурасының газдың жану температурасына тəуелд

тау үшін өлшегіш аспап көмегімен сұ
Диаграммада көрсетілгендей, жалынның бас
шқаннан кейін отынның жану температурас
ы жану температурасы 1400 ºС-ға жетті. 
де келесідей тұжырым жасауға болады. 
т-пластификаторды сулы-көмірлі сұйық отын
9 қосу кезінде 10 тəуліктен көп тұрақтылы

гандинского университета 

ерілуін азайтамыз, осы 

н тұрады: сулы-көмірлі 
айтын ошақтың алдың-
арынан кейін түзілген 
а датчигі (8). Отынның 

 

бесі 

ературасына тəуелділік 

ділік диаграммасы 

ұйық отынның жану 
стапқы температурасы 
ы 1200–1300 ºС дейін 

нға үлестік құрамы — 
ыққа ие гумат натрийі 
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Екіншіден, алынған сұйық отынды жағуға арналған 10 қондырғы элементтерінен тұратын 
қондырғы жасалды, ал зерттеу жүргізу барысында отынның жоғарғы жану температурасы 1300–
1400 ºС-қа дейін жетті. 

Үшінішіден, зерттеу жұмысының осы алынған нəтижелері Шұбаркөл көмірінің қалдықтарынан 
сулы-көмірлі сұйық отынды алу үшін электрогидроимпульстік технологияны жасау мен одан əрі 
өндіру кезінде қолданылатын болады. 
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Организация процесса сжигания водоугольного топлива,  
полученного из угольного шлама 

В статье рассмотрена технология сжигания водоугольного топлива (ВУТ), полученного из шубар-
кульского угля. Собрана экспериментальная установка для обеспечения устойчивого сгорания жидко-
го топлива. Отмечено, что применение вихревых технологий позволяет упростить систему подготовки 
топлива, увеличить ее производительность, обеспечить взрывобезопасность, снизить затраты на под-
готовку топлива к сжиганию, стабилизировать воспламенение и горение и отказаться от подсветки 
факела газом или мазутом даже при сжигании низкосортных топлив. Технология предназначена для 
создания эффективной переработки шламов каменных углей Шубаркульского месторождения, распо-
ложенного в Карагандинской области. Для эффективного горения водоугольного топлива предложена 
оригинальная конструкция горелочного устройства, содержащего предтопочную камеру для розжига 
водоугольного топлива, полученного электрогидроимпульсной обработкой из шламов шубаркульских 
углей. Показано, что вихревой предтопок позволяет сжигать как ВУТ, так и другие виды жидкого 
топлива: дизель, мазут. Котёл, укомплектованный вихревым предтопком, изначально подразумевает 
возможность применения резервного вида топлива, помимо водоугольного топлива. Вихревая камера, 
или предтопок для сжигания, имеет ширину 100 см и высоту 110 см, она выполнена кладкой из 
прямого шамотного кирпича с толщиной стенки 10 см. Регулирование распределения дутья 
осуществляется смотровым окном с шибером и контролируется по напору вентилятора вторичного 
воздуха. Принцип работы вихревого предтопка основан на том, что создаваемый внутри топочной ка-
меры вихрь удерживает крупные частицы топлива внутри камеры до полного выжигания горючих 
веществ. Выделена особенность вихревой топки — конфигурация камеры сжигания, которая прибли-
жена к радиальной, и тангенциально подаваемые струи дутьевого воздуха, что создает дополнитель-
ный импульс для формирования вихревого движения горящих частиц топлива и газов. С помощью 
измерительного прибора для определения интенсивности горения определена температура сгорания 
водоугольного топлива. Температура высшего сгорания топлива достигала до 1400 ºС. 

Ключевые слова: водоугольное суспензия, водоугольное топливо, форсунка, экспериментальная 
установка, энергетические и материальные ресурсы, окружающая среда. 
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N.K. Tanasheva, B.R. Nussupbekov, L.L. Min’kov,  
А.Zh. Тleubergenova, N.К. Seitzhapparov, B.A. Akhmadiev  

Organization the process of burning of water coal fuel received coal slime 

The article discusses the coal-water fuel obtained from coal of Shubarkul. Assembled experimental setup for 
sustained combustion of the liquid fuel. The use of vortex technology allows to simplify the system of prepa-
ration of fuel, increase its productivity, to ensure explosion safety, reduce the cost of preparation of fuel for 
combustion; to stabilize the ignition and combustion and to refrain from lighting the torch gas or fuel oil even 
when burning low-grade fuels. The technology is designed to create effective technology of sludge processing 
Shubarkul coal deposits located in the Karaganda region. For efficient combustion of coal-water fuel the orig-
inal design of a burner containing predtopochnyh chamber for igniting the hydrocarbon fuel received by 
electrohydropulse processing from slimes of the Shubarkul coals. Vortex pretopos allows you to burn both 
HLA and other types of liquid fuels: diesel, fuel oil. The boiler is equipped with vortex preopcom, implies the 
possibility of using a backup fuel in addition to coal-water fuel. Vortex chamber or pretopos to burn has a 
width of 100 cm and a height of 110 cm, it is made walls out of direct fireclay brick with a wall thickness of 
10 cm the Regulation of the distribution of blast is carried out a viewing window with a slide valve and is 
controlled by the pressure of the secondary air fan. The principle of operation of vortex precopy based on 
what is generated inside the combustion chamber the vortex keeps large particles of fuel within the chamber 
to complete the burning of combustible substances. The feature of the vortex furnace is the configuration of 
the combustion chamber, which is close to the radial, and the tangentially supplied combustion air jets, creat-
ing additional impetus for the formation of vortex motion of the burning fuel particles and gases. Using a 
measuring device for determining the intensity of combustion defined temperature combustion of coal-water 
fuel. The highest temperature of combustion achieved in 1400 ºС. 

Keywords: coal-water slurry, coal-water fuel, injector, experimental setup, energy and material resources, 
environment. 
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Жылу энергиясын есептейтін аспаптардағы мəліметтерді қашықтықтан  
алу үшін деректер концентраторын пайдалану 

Көп көлемдегі жылу есептеуіш аспаптарынан мəліметтерді нақты жəне жылдам алу қажеттілігі XXI 
ғасырда мүмкін жəне шешімін толығымен таба қоймаған мəселелердің бірі болып отыр. Жалпы, жылу 
есептеу жүйесі негізгі үш аспаптан тұрады: ыстық жене суық суға арналған шығынөлшеуіштер, 
кедергі термометрлері жəне жылу есептеу аспабы. Əдетте, үрдісті жылу есептеуіш аспаптардан 
мəліметтерді қашықтықтан түсіруге мүмкіндік беретін əмбебап GSM-модемдерінің жүзеге 
асырылуымен түсіндіруге болады. Мақалада аталмыш мəселені жылу мəліметтерін қашықтықтан алу 
үрдісінде бірнеше атқарушылық мүмкіндіктерге ие деректер концентраторының көмегімен шешу 
жайында айтылмақ. Сонымен қатар жылу мəліметтерін қашықтықтан алудың маңыздылығы, 
тиімділігі мен үнемділігі де сөз болады. Біз жылу есептеу жүйесіне арнайы бағдарлама орнатылған 
дербес компьютермен байланысатын деректер концентраторын орнатамыз. Бұл бізге жылу 
аспаптарынан мəліметтерді қашықтықтан алумен қатар, жылу желілеріне мониторинг жасауға, 
жүйедегі апатты жағдайлардың алдын алуға жəне орын алған жағдайда уақытылы біліп, дереу іс-
шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Яғни мақсатымыз осы іс-əрекетті орындау үшін жылу есептеу 
аспаптарынан мəліметтерді барынша нақты, əрі тиімді алу əдістері негізінде жұмыс жасайтын 
бағдарламалық кешенді орнату жəне тəулігіне жиырма төрт сағат байланысқа шығуын қабілетті ету 
болып табылады. 

Кілт сөздер: жылу, жылуэнергетика, жылу есептеу аспаптары, жылу мəліметтерін қашықтықтан алу, 
бағдарламалық кешен, мониторинг, GSM-модемдер, мəліметтер концентраторы, жылу есептеу жүйесі, 
жылу энергиясы, кедергі термометрлері, шығынөлшеуіштер, жылу параметрлері. 

 
Көп көлемді жылу есептеуіш аспаптарынан мəліметтерді нақты жəне жедел алу мəселесі ұзақ 

уақыт бойы белең алып келеді. Бүгінде бұл мəселені есептеуіш аспаптардан мəліметтерді 
қашықтықтан түсіруге мүмкіндік беретін əмбебап GSM-модемдердің жүзеге асырылуымен шешуге 
болады. 

Қазіргі таңда энергоресурстарды тиімді түрде пайдалану, олардың сенімді жəне нақты есебі мен 
бақылауы кезінде ғана жүзеге асатындығын білеміз. Алайда аспаптардан жылу мəліметтерін қандай 
жолмен түсіру арқылы оған қолжеткізуге болатындығы жайлы біле бермейміз. 

Бүгінгі күні заманауи кəсіпорындар мен ұйымдардың көпшілігі жылуесептеу аспаптарынан 
мəліметтерді қашықтықтан алу əдісіне көп көңіл бөлуде. Аталмыш əдістің қандай артықшылықтары 
бар екені жөнінде түсіндіріп жатудың да қажеті жоқ шығар. Бұл − ақпаратты алу жылдамдығы, 
ыңғайлылығы жəне күніне бірнеше нысанды аралаудың қажетсіздігі де. 

Кез келген ғимарат немесе бөлменің айлық, күндік жəне сол сияқты жылдық жылу шығынын 
есептеу үшін ол ғимараттағы жылу есептеу жүйесінде орнатылған жылуесептегіш аспаптардың 
мəліметтерін білу қажет. Əдетте, ол мəліметтерді əр күнді жазу арқылы жазбаша қолмен немесе 
жылуесептеуіш типіне байланысты (ТВА-1, ВКТ-7, ПРЭМ жəне т.б.) əр түрлі терминалдар арқылы 
арнайы бағдарламаның көмегімен компьютер жадына түсіруге болады. Осылайша, керекті уақыт 
кезеңіндегі ғимараттағы жылу мен ыстық судың шығынын білуге болады. Бүгінгі таңда елімізде 
жылумен жабдықтау жүйесі дамушы салалардың қатарында. Бұл жүйенің жұмыс істеу үрдісін, атап 
айтқанда, ЖЭО-да өндірілетін жылу мен ыстық су, жылу тасымалдау ұйымдары арқылы жоғары 
қуатты сорғы станциясының көмегімен тұтынушыларға тасымалданады. Тұтынушы пайдаланып 
отырған жылу шығынына ғана төлеуі үшін сол ғимараттағы жылу есептеу жүйесі дұрыс жұмыс 
жасауы қажет. Осы мəселені реттеп отыру мақсатында тұтынушы жылу есептеу жүйесіне сервисті 
қызмет көрсетуші ұйыммен немесе фирмамен келісімшартқа отыруы тиіс болады. Бұл ұйымның 
негізгі қызметі болып келесі іс-əрекеттер табылады: мерзімді айлық жылу мен ыстық су көрсеткішін 
түсіріп, белгілі формада жылу тасымалдаушы ұйымға тапсыру; штаттан тыс апатты оқиғалар орын 
алған жағдайда нысанның жылу есептеу жүйесінің жұмыс істеу режимін толықтай реттеу, ондағы 
жөндеу жұмыстарын жүргізу; аспаптардың (термометр, монометр, жылуесептеуіш, шығынесептеуіш) 
жылдық жəне құжатына сəйкес мерзімдік жасалуы тиіс тексерістен уақытылы өтуін қадағалау жəне 
т.с.с. [1]. 
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Аспаптардан деректерді қашықтықтан жинау көп жағдайда мүмкін. Сонымен, GSM-
байланыстың негізгі артықшылығы неде? Осы байланысты жеке инфрақұрылымның құрылуын қажет 
етпейтін қолданысқа ие ұялы байланыс базасына негізделген барлық мүмкін болатын шешімдердің 
жалғызы деп айтуға болады. Бұған қоса қаржылық шығындар жағы да ақталған. 

Электроэнергияны коммерциялы есептеу жүйесінде GSM-модемнің көмегімен жылу мəлімет-
терін алыстан түсіру тəсілі кеңінен қолданылып келеді жəне осыған арналған бағдарламалардың 
көпшілігінде мəліметтер арнасы ретінде GSM-модемдерімен жұмыс жасау мүмкіндігі жүзеге асырыл-
ған. 

Бүгінгі күні елімізде жылу жəне электр энергиясын үнемдеу мақсатында бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Көпқабатты үйлерге жылу есептеу жүйесін орнату жылуды 40 %-ға дейін үнемдеуді 
білдіреді [2]. 

Қазіргі кезде елімізде жылу есептеу аспаптарынан мəліметтерді қолмен түсіру əдісі белең алған. 
Сервистік жылу фирмалары (компания, ЖШС, АҚ) нысандарды аралап жылу мəліметтерін түсіретін 
бақылаушы инспекторлардан тұратын штатты құрады. Алынған мəліметтер базаға енгізіледі. Осы 
мəлімет бойынша сервистік фирмалар жылу энергиясын жүзеге асыру актісін жасайды жəне ол 
жылуды жеткізуші ұйымға (Қарағанды қаласында «Теплотранзит Караганда» ЖШС) тапсырады. 
Жалпы бұл үрдісте кең кездесетін кемшіліктің бірі əр түрлі себептермен жылу аспаптарын тікелей 
қадағалау мүмкіндігінің болмауында жəне мамандардың басым көпшілігі бұл жағдайды жылу 
аспаптарынан мəліметтерді қолмен түсірудегі негізгі кемшілік деп біледі. Ондай жағдайда қажетті 
уақыт аралығында жылу жүйелеріне мониторинг жасау мүмкін емес [3]. 

Жылу аспаптарынан мəліметтерді қашықтықтан түсіру жүйесін енгізу жылу жүйелеріне қызмет 
көрсетуді оңтайландыру мүмкіндіктерін тудырады. Сонымен қатар бір желіге қосыла отырып, жылу 
аспаптары жылу шығыны мен жылу желісінің əр түрлі аймағынан жылутасымалдағыш параметрлері 
жайындағы мəліметтерді алуға мүмкіндік береді. Бұл сервистік фирмалардың жұмысында 
дисбалансты тудырмауға жəне гидравликаны оңтайландыруға көмектеседі. Жылу аспаптарының 
аномальді (ауытқыған) өзгерістерін қадағалай отырып, жүйенің ауытқу пайда болған апатты аумағын 
жедел түрде анықтауға болады. Оператордың ауызша жəне тұрақсыз есебінің орнына монитор 
экранынан желі арқылы аймақтың жағдайын бақылау мүмкіндігіне ие боламыз. Дегенмен, бұл үшін 
аспаптардың байланысқа күн сайын шығуы керек, егер əрдайым on-line түрінде болса өте жақсы 
болады. Жылу аспаптарынан мəліметтерді қашықтықтан түсіру нысандарға қызмет көрсетуші 
сервистік фирмалардың жұмысын ғана емес, жылу желілерінде нысандарға жұмыс істейтін 
мамандардың, сонымен қатар жылжымайтын тұрғын жай мен коммерциялық мүлікті басқарушы 
компаниялардың да жұмысын жеңілдетпек [4]. 

Бүгінгі күні жылу аспаптарын орнату тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығын реформалаудың 
басым бағытының біріне айналып отыр. Алайда жылуесептеу аспабын орнатудан бөлек ондағы 
мəліметтерді тұрақты жəне жедел түрде алу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Ондаған, жүздеген 
жылу аспаптарынан деректерді қолмен алу өте көп уақытты жəне зеректілікті қажет етеді. Осы 
орайда GSM-телефония көмегімен ENCO Reader мəліметтер концентраторын пайдалануды 
ұсынбақпын. Жылу аспаптарын компьютерлендіру нысанның жылу есептеу жүйесіне аталмыш 
концентраторды орнатып, кез келген мобильді байланыстың SIM-картасын (біздің жағдайымызда 
KCELL-дің p2p сервисі) қосу арқылы мəліметтерді компьютерге түсіру əрекетімен баяндалады. Ол 
үшін компьютерге AXIS Reader бағдарламы орнату қажет. 1-суретте дербес компьютердің жұмыс 
үстелі бейнеленген. Ең алдымен, Kcell connect терезешесін ашып p2p сервисін белсендіру керек. Бұл 
қадам компьютердің концентратордағы SIM-картамен байланысқа шығуына ықпал етеді. 

Келесі қадам жұмыс үстеліндегі AXIS Reader терезешесін ашып, жылу есептеу жүйелеріне орна-
тылған концентратормен байланысу үшін алдымен осы бағдарламаға нысандарды енгізу қажеттілігі 
табылады. 2-суретте бағдарламаға енген жылу аспаптары мен жаңа нысандарды енгізу терезесін 
көруге болады. Оған əр нысанның атауы, мекенжайы жəне ондағы жылу есептеу аспабының типі, 
оны жасап шығарған зауыттың аты мен нөмірі енгізіледі. Сонымен қатар бірқатар баптау жұмыс-
тарын жүргізіп, қажетті күйге келтірген жөн. Мəселен, байланыс портын таңдау, мəліметтердің 
жіберілу жылдамдығын, интерфейсті таңдау жəне тағы басқа қажетті ақпаратты енгізу керек. 

Төмендегі 3-суретте жылу аспаптарынан мəліметтерді қашықтықтан алу үрдісі келтірілген. 
Байқағанымыздай, бұл суретте солдан оңға қарай бағанда ай күні, берілген жылу шығыны (ккал), 
ғимарат пайдаланған жылу шығыны (ккал), берілген судың мөлшері (т), қайтарма құбырда тіркелген 
судың мөлшері (т), берілген температура (°С), қайтарма құбырдағы судың температурасы (°С), 
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температуралар айырымы (°С) 
берілген мəліметтер арқылы біз 
сонымен қатар бүкіл жүйенің ж
мəліметтер өзгертілмеген қалпын
актісіне тіркеледі. 
 

 

2-сурет. AXIS

Жылу 

жəне штаттан тыс жайттарды тіркеу баған
тұтынушының пайдаланған жылу мөлшерін 
ұмысын күнделікті бақылай отырып, баға б
нда Excel бағдарламасында өңделіп, жылу эне

1-сурет. ДК-дің жұмыс үстелі 

S Reader бағдарламасына енгізілген нысандар тізім
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ны келтірілген. Яғни, 
есептеп қана қоймай, 

бере аламыз. Кестедегі 
ергиясын жүзеге асыру 

 

 

мі 
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3-сурет. Жылу а

Мұндай диспетчерлендіру м
лерінің жұмысына жан-жақты сар
анықтау). Бұл жүйе арқылы жыл
мəселелері шешімін тапты. 

Жылу аспаптарынан мəліме
мəліметтерді, өндірістік жəне тұ
мəлімдемені автоматты түрде алу
аспаптарынан мəліметтерді қашы
энергияны өте аз тұтынуын, 
құрылғының қымбат еместігін жа
типтерінің бір-бірімен сəйкес келу

4-суретте жоғарыда аталып
Графикте бейнеленгендей, керек
аламыз. Мəселен, біздің жағдайы
мөлшері; Qжылу, Гкал — жылу 
денесінің (ыстық су) мөлшері; 
d(M1−M2), т — жүйе (тұтынушы)
денесінің температурасы; T2, °С —
температуралар айырымы; Error 
ақаулығы (көпжүйелі жылу есепт
жұмыс көлемі; BHP1 — бірінші ж

Жұмыстың бірінші кезеңінд
модернизациясы қарастырылды. 
мəліметтерін алу жəне оларды ө
рылған ақпаратты жүйе құрылды
деңгейде — жылу мəліметтерін ж
жоғары деңгейде — əрине, инжен
 

. Рахманқызы 

Вестник Караг

аспаптарынан мəліметтерді қашықтықтан алу проц

мəліметтерді жедел жинауға ғана емес, соны
раптама жасауға да мүмкіндік береді (мəселен
лу аспаптарының мұрағат мəліметтерін жина

еттерді автоматты түрде алу — бұл жылуд
ұрмысты жылу аспаптарының жай-күйі жа
у жəне ақаулықты жою мен сараптама жасау
ықтықтан алу қондырғыларының негізгі сипа
өлшемдерінің кішілігін, жоғары өнімділі

атқызуға болады. Құрылғы мен жылуесептеуіш
у мүмкіндігі осы артықшылықтарға байланыст
п өткен жылу параметрлерінің графикалық
кті жылу параметрлерінің тізімін өз қалауы
мызда келесі параметрлер таңдалды: Qжалпы
жүйесіне кеткен жылу мөлшері; dM1, т — ж
dM2, т — жылу жүйесінен шыққан жұмы

) пайдаланған ыстық судың мөлшері; T1, °С —
— жүйеден шыққан жұмыс денесінің темпера
— жылу есептеу аспабының ақаулығы; Erro
теу торабына сəйкес); BHP — жылу есептеу
жүйенің атқарған жұмыс көлемі. 
де жылу аспаптарының типі, қажетті тексе
Екінші кезеңде тұтынушының шартты ес

өңдеу жолдарын анықтадық. Сонымен, үшде
ы: төменгі деңгейде − жылуды есептеу жүйес
жинау, сақтау жəне алғашқы өңдеуден өткізу 
нердің жабдықталған жұмыс орны. 

гандинского университета 

 

цесі 

ымен қатар жылужелі-
н, апатты жағдайларды 
ау, жіберу жəне өңдеу 

ды тұтыну жайындағы 
айындағы ақпарат пен 
у технологиясы. Жылу 
аттамаларына олардың 
ігін жəне абоненттік 
ш аспаптардың əр түрлі 
ты. 
қ бейнесі келтірілген. 
ымыз бойынша таңдай 
ы, Гкал — жалпы жылу 
жүйеге берілген жұмыс 
ыс денесінің мөлшері; 
— жүйеге енген жұмыс 
атурасы; (T1−T2), °С — 
or1 — бірінші жүйенің 
уіш аспаптың атқарған 

ерістен өткендігі жəне 
себін формалау, жылу 
еңгейлі автоматтанды-
сі орналасады; ортаңғы 
орталығы орналасады; 
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4-сурет. Пар

Қорытындылай келе, жылу м
қатар шешуге болатынын айта кет
едəуір азайту мүмкіндігі. Екінші
жұмыстарын жасау мүмкіндігі. 
жеңілдетіп, шығынын азайтады. С
да елеулі үлес қосатынын атап өту
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К.М. Шай

Использование конц
показани

Потребность в достоверном и 
двадцать первом веке требует 
приборов: расходомеры для го
Обычно процесс можно объяс
зания с тепловычислителей. В

Жылу 

раметрлердің бағдарламадағы графикалық бейнесі 

мəліметтерін қашықтықтан алу технологиясы
ту қажет. Біріншіден, жылу желілеріне қызмет
іден, желінің барлық аймақтарына кез келген
Оған қоса сервистік қызмет көрсетуші ұ

Сонымен қатар тұрғын-үй коммуналдық шару
у керек. 

Əдебиеттер тізімі 

удаленного снятия показаний приборов учета электриче
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центратора данных для дистанционн
й с приборов учета тепловой энергии

быстром получении показаний с большого количества п
 решения проблемы учета. Система теплоучета состоит
орячей и холодной воды, термометр сопротивления и те
снить работой универсальных GSM-модемов, позволяю
 статье представлено решение этой проблемы с помощь
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ымен бірнеше мəселені 
т көрсету шығындарын 
н уақытта мониторинг 
ұйымның жұмыстарын 
ушылығының дамуына 
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иродного газа на базе про-
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ы  

ного снятия  
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приборов учета в 
т из главных трех 
епловычислитель. 
ющих снять пока-
ю концентратора 
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данных, имеющего несколько административных возможностей для реализации удаленного снятия 
показании. Подчеркнута важность, эффективность и экономичность дистанционного снятия тепловых 
данных. В системе теплоучета установлен концентратор, соединенный через определенное программ-
ное обеспечение с персональным компьютером, что даст возможность взять с приборов тепловые 
данные дистанционно, провести мониторинг теплосетей, предупредить нештатные ситуации и пре-
дотвратить их (на случай их появления). Определено, что для выполнения указанных выше действий 
целью является установка программного комплекса, работающего на основе конкретного и рацио-
нального получения данных с тепловычислителя. 

Ключевые слова: тепло, теплоэнергетика, тепловычислительные приборы, дистанционное получение 
тепловых данных, программный комплекс, мониторинг, GSM-модемы, концентратор данных, система 
теплоучета, тепловая энергия, термометры сопротивления, расходомеры, параметры тепла. 

 
K.M. Shaimerdenova, A.M. Mekeyeva, A. Rahmankyzy  

Using a data concentrator for remote reading of heat metering devices 

The need for reliable and quick readings with a large number of meters — is the twenty-first century and one 
of the possible problems that still require a solution. Generally, heat metering system consists of three main 
units: meters for hot and cold water, a thermometer resistance and heat meter. Usually, the process can be at-
tributed to the work of the universal GSM-modem allowing reading of the water energy. This article will talk 
about solving this problem with the help of a data concentrator, which has several administrative capacity for 
the implementation of the remote to take readings. And also, we will focus on the importance of efficiency 
and effectiveness of remote removal of the thermal data. We will install the system heat metering hub con-
nected through certain software to a personal computer. This will give us the opportunity to bring thermal in-
strumentation data remotely to monitor heating systems, to prevent emergency situations and the ability to 
prevent them in the event of occurrence. That is, our goal is to perform the above steps to install software 
package that runs on the basis of specific and efficient data acquisition of calculator with. 

Keywords: Heat, power system, heat computing devices, remote thermal receipt of data, software package, 
monitoring, GSM-modem, information hub, heat accounting system, thermal energy, resistance thermome-
ters, flow, heat settings. 
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АСПАПТАР МЕН ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕХНИКАСЫ 
ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES 

УДК 53.089.4:004.383.3 
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Разработка программы универсального термостата с помощью 
микроконтроллера ATmega8 

В современном мире широкое применение все более приобретает внедрение новой техники как в про-
мышленном хозяйстве, так и в бытовых нуждах. Для улучшения какой-либо техники разрабатываются 
методы эффективного использования энергии, и одним из таких устройств являются микроконтролле-
ры. Для улучшения и автоматизирования работ использованы современные технологии и их продук-
ты, например, влажность воздуха, разность температур. Для разных условий работы нужны разные 
части используемого продукта, и поэтому необходимо уменьшить число вспомогательных датчиков. 
Для этого разрабатываются компактные и универсальные датчики и программы ее реализации. Статья 
посвящена разработке модели универсального термостата на микроконтроллере ATmega8. Описаны 
используемые устройства и способы их подключения к микроконтроллеру. Разработан алгоритм ра-
боты программы в специальной среде CodeVisionAVR. Создана схема устройства, произведена отлад-
ка программы в симуляторе схем ISIS Proteus. Произведена прошивка кода программы в микрокон-
троллер ATmega8. Реализовать эту широтно-импульсную модуляцию можно как программным, так и 
аппаратным способом. Первый из них не подходит, так как захватывает все ресурсы микроконтролле-
ра, а нужно еще организовать опрос датчика, поэтому выбран аппаратный способ, использующий 
внутренние ресурсы компьютера. Для его реализации использован оператор WriteAnalog(), который 
может выполняться в фоновом режиме. Результаты работы, как аппаратная, так и программная часть, 
выполнены в полном объеме и изложены в настоящей статье. Универсальный термостат является 
лучшим аналогом всех датчиков температуры и очень прост в использовании. 

Ключевые слова: микроконтроллеры, среда Arduino, микроконтроллер ATmega8, термисторы, универ-
сальный термостат, программа LabVIEW, ШИМ, блок-схема Arduino и LabVIEW. 

 

Введение 

В отличие от процессоров для компьютера микроконтроллеры выпускают множество фирм. Су-
ществуют и отечественные микроконтроллеры. Для удобства микроконтроллеры делят на семейства, 
обладающие, например, общей системой команд или общей архитектурой. 

Выбор семейства микроконтроллеров зависит от поставленной задачи. Важными параметрами 
являются разрядность ядра, доступность программного обеспечения, цена, энергопотребление. Ско-
рость ядра, количество входов и выходов, возможности периферии можно выбирать в пределах одно-
го семейства. 

Возможности и цена микроконтроллеров позволяют им заменить практически все цифровые 
микросхемы, предназначенные для управления электроникой. В тех областях, где производительно-
сти не хватает, используются модифицированные микроконтроллеры с функциями быстрого вычис-
ления определённых задач (цифровой сигнальный процессор). Микроконтроллеры используются в 
автомобилях, наручных электронных часах, тетрисах, плеерах, сотовых телефонах и т.д. Возможно-
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сти по перепрограммированию (прошиванию) микроконтроллеров позволяют исправлять допущен-
ные ошибки и/или наращивать функциональность устройств [1, 2]. 

Основная часть 

DS18B20 — цифровой термометр с программируемым разрешением от 9 до 12-bit, которое мо-
жет сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 обменивается данными по 1-Wire шине и при 
этом может быть как единственным устройством на линии, так и работать в группе. Все процессы на 
шине управляются центральным микропроцессором. Диапазон измерений от –55 ºC до +125 ºC и точ-
ностью 0,5 ºC в диапазоне от –10 ºC до +85 ºC. В дополнение DS18B20 может питаться напряжением 
линии данных, при отсутствии внешнего источника напряжения. Каждый DS18B20 имеет уникаль-
ный 64-битный последовательный код, который позволяет общаться с множеством датчиков 
DS18B20, установленных на одной шине. Такой принцип позволяет использовать один микропроцес-
сор, чтобы контролировать множество датчиков DS18B20, распределенных по большому участку. 
Приложения, которые могут извлечь выгоду из этой особенности, включают системы контроля тем-
пературы в зданиях и оборудовании или машинах, а также контроль и управление температурными 
процессами. Рисунок 1 показывает блок-схему DS18B20, и описания выводов даются в таблице 1. 
64-битовый ROM запоминает уникальный последовательный код прибора. Оперативная память со-
держит 2-байтовый температурный регистр, который хранит значение температуры по окончании 
температурного преобразования. Два однобайтовых регистра температуры — контроля температуры 
(триггерной схемы TH и TL) и регистр конфигурации. Регистр конфигурации позволяет пользовате-
лю устанавливать разрешающую способность цифрового преобразователя температуры к 9, 10, 11, 
или 12 битам, это и влияет на время конвертирования температуры. TH, TL и регистры конфигурации 
энергонезависимы (EEPROM), таким образом они сохранят данные, когда прибор выключен. 
DS18B20 использует исключительно 1-Wire протокол. При этом формируется соединение, которое 
осуществляет коммуникацию на шине, используя всего один управляющий сигнал. Шина должна 
быть подключена к источнику питания через подтягивающий резистор, так как все устройства связа-
ны с шиной, используют соединение через Z-состояния или вход открытого стока. Используя эту 
шину, микропроцессор (устройство управления) идентифицирует и обращается к датчикам темпера-
туры, используя 64-битовый код прибора. Поскольку каждый прибор имеет уникальный код, число 
приборов, к которым можно обратиться на одной шине, фактически неограниченно. Другая особен-
ность DS18B20 — способность работать без внешнего питания. Эта возможность предоставляется 
через подтягивающий резистор. Высокий сигнал шины заряжает внутренний конденсатор (CPP), ко-
торый питает прибор, когда на шине низкий уровень. Этот метод носит название «Паразитное пита-
ние». При этом максимальная измеряемая температура составляет плюс 100 °C. Для расширения диа-
пазона температур до плюс 125 ºC необходимо использовать внешнее питание [3]. 
 

 

Рисунок 1. Блок-схема DS18B20 
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Написание программы для микроконтроллера ATmega8 в среде CodeVisionAVRV2.05 
Evalution: 

1) Запустить программу CodeVisionAVR (рис. 4). 
 

 

Рисунок 4. Компилятор CodeVisionAVR 

2) Создать новый файл File — New. В появившемся окне нужно выбрать Project (проект). На во-
прос, использовать мастер или нет, нажать «да» (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Создание нового проекта в CodeVisionAVR 
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3) Откроется окно мастера настроек (CodeWizardAVR), в котором переход на вкладку Chip по-
зволяет выбрать используемый микроконтроллер и его частоту. В работе используется ATmega8 с 
частотой 8 МГц (рис. 6). 

4) Выбрать вкладку AlphanumericLCD, в появившемся окне поставить галочку на Enable Alpha-
numeric LCD Support, в Characters/Line поставить 16, в Connections выставить PORTD (биты менять 
не надо) (рис. 7). 
 

Рисунок 6. Выбор микроконтроллера  
и рабочей частоты 

Рисунок 7. Выбор портов для LCD модуля 

5) Для использования датчика температуры используется DS18B20. Во вкладках выбрать 1 Wire, 
в нем нужно выбрать PORTC, в databit выставить 0 (выбирать порт, на котором будет стоять датчик). 
Во вкладке можно выбрать MultipleDevices, которая позволяет использовать множество датчиков 
DS18B20 (рис. 8). 

6) После окончания настройки микроконтроллера создать проект Program — Generate, Save and 
Exit (рис. 9). 

7) Сохранить исходный файл .с, файл проекта .prj и файл мастера проекта .cwp. Можно исполь-
зовать одно название для всех файлов проекта. 
 

Рисунок 8. Выбор порта для датчика DS18B20 Рисунок 9. Окончание настройки  
микроконтроллера в CodeWizardAVR 
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После окончания настройки достаточно будет скопировать код программы. В дальнейшем при 
компиляции программного кода может возникнуть ошибка с библиотекой ds18x20_v2.h. Для ее  
устранения нужно скачать с диска библиотеки ds18x20_v2.h и распаковать в библиотеку 
CodeVisionAVR. 

Заключение 

В данной статье описывается: разработанная модель универсального термостата на микро-
контроллере ATmega8; используемые устройства и способы их подключения к микроконтроллеру. 
Разработан алгоритм работы программы в специальной среде CodeVisionAVR. 
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ATmega8 микробақылауыш көмегімен əмбебап  
термостат бағдарламасын құрастыру 

Қазіргі уақытта жаңа техника мен технологияларды қолдану кеңінен таралып жатыр, тек қана 
өндірісте ғана емес, сонымен бірге тұрмыста да қажет. Қандайда бір техниканы жақсарту үшін 
энергияны тиімді қолдану əдістері ізделініп жатыр. Осындай құрылғылардың бірі микробақылау-
шылар болып табылады. Жұмыстың тиімділігін жоғалату жəне автоматтандыру үшін заманауи 
технологиялар жəне олардың өнімдері қолданылады, мысалы, ауаның ылғалдылығы, температура 
айырмашылығы. Жұмыстың əр түрлілігіне байланысты қолданылатын өнім де түрлі болуы керек, 
сондықтан қосымша датчиктердің санын азайту қажет. Осы мақсатпен əмбебап жəне шағын датчиктер 
мен оларды жүзеге асыру бағдарламалары құрастырылып жатыр. Мақала ATmega8 микро-
бақылауышы негізінде əмбебап термостат үлгісінің бағдарламасын құрастыруға арналған. Жұмыста 
қолданылатын құрылғылар мен оларды микробақылауышқа қосу əдістері қарастырылған. 
CodeVisionAVR арнайы ортасында бағдарламалау үшін бағдарлама жұмысының алгоритмі əзірленді. 
Құрылғының сұлбасы құрастырылып, ISISProteus сұлбалар симуляторында бағдарламаны дұрыстауы 
өндірілді. ATmega8 микробақылауышына бағдарламаның кодын тігу өңделді. Бұл арқылы кең 
импульсты модуляцияны бағдарламалық жəне аппараттық əдістермен қолданады жүзеге асыруға 
болады. Біріншісі біздің жұмысқа қажет емес, себебі ол микробақылаушының барлық ресурстарын 
қолданады, ал біз датчиктен сұраныс алуымыз қажет. Сондықтан аппараттық əдіс таңдыды, яғни ол 
компьютердің ішкі ресурстарын ғана пайдаланды. Оны жүзеге асыру үшін WriteAnalog() операторы 
қолданылды, ол фондық режимде де жұмыс атқарады. Орындалған жұмыстың нəтижесінде 
аппараттық жəне бағдарламалық бөлімдер толығынан қамтылып, ұсынылып отырған мақалада 
мазмұндалды. Əмбебап термостат барлық температуралық датчиктерден асып түседі жəне қолданысы 
қарапайым болып табылады. 

Кілт сөздер: микробақылауыштар, Arduino ортасы, термистор, əмбебап термостат, LabVIEW 
бағдарламасы, ATmega 8, КИМ, Arduino жəне LabVIEW блок-сұлбасы. 
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Development of program of a universal thermostat  
using ATmega8 microcontroller 

In the modern world broad application more and more acquires implementation of new technique, both in in-
dustrial economy, and in domestic needs. Methods of effective use of energy are developed for improving of 
any technique. One of such devices are microcontrollers. For improving and automatization of operations the 
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modern technologies and their products, for example air humidity, a difference of temperatures are used. For 
different a working condition it is necessary different parts of the used product and therefore it is necessary 
will reduce as much as possible auxiliary sensors. Compact and universal sensors and programs of its imple-
mentation are for this purpose developed. Article is devoted to development of model of the universal ther-
mostat on the ATmega8 microcontroller. The used devices and methods of their connection to the microcon-
troller are described. The program runtime algorithm in the special environment CodeVisionAVR is devel-
oped. The diagram of the device is created, debugging of the program in the simulator of the diagrams ISIS 
Proteus is made. The program code firmware in the ATmega8 microcontroller is made. It is possible to real-
ize it PWM both a program, and hardware method. The first of them to us doesn't resemble as it captures all 
resources of the microcontroller, and we still need to organize inquiry of the sensor. Therefore we selected the 
hardware method using internal resources of the computer. For its implementation the operator 
WriteAnalog() which can be executed in the background is used. Results of operation both the hardware, and 
program part is executed in full and explained in the present article. The universal thermostat is the best ana-
log of all temperature sensors and is simple in its use. 

Keywords: microcontroller, Arduino, thermistiors, LabVIEW program, ATmega8, PWM, Arduino and 
LabVIEW program’s flowchart, universal thermostat. 
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The analysis of distribution of rare elements  
in coals and ashes the field of Kazakhstan 

The increased contents of various metals, in particular rare elements are connected with coals. Coals of Ka-
zakhstan in general are poorly studied on a complex of passing valuable and toxic elements impurity. In this 
article for detection of features of concentration and definition the maintenance of rare elements, and also 
regularities of their distribution in coals, are used the references containing results of analyses on the average 
content of elements on coal fields of the Republic of Kazakhstan. Consistent patterns of change of average 
contents rare (scattered, rare-earth) elements from age, an ash-content and degree of a metamorphism of coals 
are determined. Influences the maintenance of toxic elements in ashes, dust are considered. Communication 
of rare elements with an ash-content of coals of the Ekibastuz basin are presented by graphs change of aver-
ages the maintenance of Ce, La, Tb, Yb, Sm and U in ashes and coal. The average maintenance of radioactive 
elements as Th and U is also studied. Studying of rare elements in coals began to be carried out relatively re-
cently therefore, possibilities of comparison of the studied coals with coals of other pools are limited. 

Keywords: coals, ashes, rare-earth elements, Clark, geochemistry, age, metamorphism. 

 

Introduction 

In modern science and technology of use of mineral raw materials rare elements play an important 
role.Rare elements — the conditional name of big group of elements where enter lithium, beryllium, gallium, 
indium, germanium, vanadium, titanium, molybdenum, tungsten, rare-earth elements, and also inert gases. 
They are conditionally subdivided into categories: easy, refractory, scattered, rare-earth (REE), radioactive 
and inert gases, however many of these elements can be carried at the same time to different groups. Rare-
earth elements are a group of the 17th a row of the standing elements of the periodic table of Mendeleyev, 
since yttrium and finishing with 15 lanthanide elements [1]. 

Rare elements can be a part of an organic part of coals (in a sorbed state, in the form of salts of organic 
acids, as a part of complex connections) or mineral components (exchange cations, isomorphic impurity, are 
more rare own minerals). So, with availability of organic substance it is connected by Ge, W, Be, V with a 
mineral part — Pb, Zn, Cs. A mineral part of coal contains also rare-earth elements — titanium, niobium, 
scandium and others. Also, they can collect in waste of an uglepererabotka — in ashes and slags. This phe-
nomenon has brought to life the whole direction in science — geochemistry of fossil coals. 

The geochemistry as independent science has been created by V.I. Vernadsky, F.U. Clark, 
A.E. Fersman, V. M. Goldshmidt and others [2]. Content in crust of almost all elements of periodic system is 
determined. These figures according to Fersman's proposal, have received the name of Сlark in honor of 
F.U. Clark, for the first time, in 1924, is rather full and precisely estimated the chemical composition of crust 
on 700 tests of breeds. 
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Toxicity of rare elements in coals 

One of the thermal power plants extended definition of an ecological situation, the maintenance of tox-
icity of elements in ashes, dust, etc. is. Carry elements which at combustion of coals are capable to pass into 
a gas phase at a temperature of burning to toxic and are released with combustion gases into the atmosphere. 
Usually among them specify S, P, Be, Hg, As, Se, Mn, V, Cr, and also radioactive elements — Th and U. 
The last — sources of the radiation pollution of the environment in areas of coal thermal power plants ex-
ceeding by some estimates, pollution from the NPP of equal power (naturally, on condition of accident-free 
exploitation of the last). 

It is known that degree of negative impact of harmful substances is defined by concentration of pollu-
tants (in our case — rare, rare-earth and scattered elements) in a ground layer of air and their toxic proper-
ties. At an assessment of toxicity of rare elements it is necessary to consider their concentration in fuel and 
ability to pass into a gas phase of smoke emissions at combustion of coals. It is recommended to carry out 
regular analyses on the maintenance of toxic rare elements in coal fields of Kazakhstan, and also halls, dust 
and ground waters of the regions adjacent to the operating power plants. 

Conclusion 

The analysis of the geological information connected with regularities of distribution of rare elements 
demonstrate that the maintenance of rare elements evolves (Fig. 2). 

Coals of the Karaganda basin on the average content of the majority of rare elements are similar with 
Clark values for coals. As the area of the pool quite extensive and quality of coals high is recommended to 
study in detail the area on existence of rare lands. 

The analysis of composition of coals demonstrates that accumulation of rare elements in coals happens 
at a peat or brown-coal stage of their education. How exactly elements interact with fossil organic substance 
in the course of peat formation process and a metamorphism — up to the end yet not solved geochemistry 
problem. Its difficulty is connected with a complex composition of organic compounds, a variety of physical 
and chemical conditions in environments. 

With an increase in the degree of metamorphism,there is a change of a molecular structure of coal or-
ganic substance, the main complexing agent — humic acid — loses its ability to concentrate impurity ele-
ments. 

Comparison the maintenance of rare elements coal and ashes give the grounds for the statement that 
coal basins have high resource potential as a source of valuable mineral raw materials. 

Considering these facts and resources of coal, Kazakhstan should pay attention not only to development 
of coal chemistry — gasification of coal with receiving synthesis gas from which it is possible to receive me-
thane, from methane — carbon fiber and carbon nanotubes, gasoline, kerosene, diesel fuel, the commixed 
solvents, solid paraffin and also pure hydrogen, but also to carry out the detailed analysis on the average con-
tent of rare elements, to study their regularity of distribution in coals, for their extraction. 
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Г.Ж. Муханова, В.С. Портнов, С.А. Выжва, Н.В. Рева, А.Д. Маусымбаева  

Қазақстанның кен орындарындағы көмір жəне күлде кездесетін  
сирек элементтердің таралуына талдау 

Мақалада көмірмен түрлі металдардың, атап айтқанда, сирек элементтердің жоғарғы құрамы байла-
нысты болып келеді. Қазақстанның көмір кені, жалпы алғанда, бағалы жəне зиянды ілеспелі 
элементтердің кешеніне аз зерттелген. Авторлар сирек кездесетін элементтердің концентрация-
ларының ерекшелігі мен құрамын жəне де көмір кендерінде таралу заңдылықтарын анықтау 
мақсатында Қазақстан Республикасының көмір кен орындары бойынша элементтердің орташа 
құрамына талдау нəтижелерінен тұратын əдеби деректер қолданды. Сирек кездесетін элементтердің 
орташа құрамының өзгеру заңдылықтары көмірдің метоморфиз деңгейіне, күлділігіне жəне жасына 
байланысты анықталды. Күл, шаң жəне қождағы зиянды элементтердің құрамының əсері ескерілді. 
Екібастұз бассейнінің көмір күлінің сирек кездесетін элементтерімен байланысы күл жəне көмірдегі 
Ce, La, Tb, Yb, Sm жəне U элементтерінің  орташа құрамдарының өзгеріс кестелері арқылы 
ұсынылды. Сондай-ақ Th жəне U сияқты радиобелсенді элементтердің орташа құрамы зерттелді. 
Көмірде сирек кездесетін элементтерді зерттеу жақында басталғандықтан, басқа көмір бассейндерімен 
салыстыру мүмкіндігі шектеулі. 

Кілт сөздер: көмір, күл, сирек элементтер, кларк, геохимия, жас, метаморфизм, радиобелсенді 
элементтер. 

 
Г.Ж. Муханова, В.С. Портнов, С.А. Выжва, Н.В. Рева, А.Д. Маусымбаева  

Анализ распределения редких элементов  
в углях и золах месторождений Казахстана 

С углями связаны повышенные содержания различных металлов, в частности редких элементов. Угли 
Казахстана в целом слабо изучены на комплекс попутных ценных и токсичных элементов-примесей. 
В статье для выявления особенностей концентрации и определения содержания редких элементов, а 
также закономерности их распределения в углях использованы литературные источники, содержащие 
результаты анализов на среднее содержание элементов по угольным месторождениям Республики Ка-
захстан. Установлены закономерности изменения средних содержаний редких (рассеянных, редкозе-
мельных) элементов от возраста, зольности и степени метаморфизма углей. Учтены влияния содержа-
ний токсичных элементов в золе, пыли. Связь редких элементов с зольностью углей Экибастузского 
бассейна представлена графиками изменении  средних содержаний Ce, La, Tb, Yb, Sm и U в золе и уг-
ле. Также изучены средние содержания радиоактивных элементов Th и U. Изучение редких элементов 
в углях стало проводиться относительно недавно, поэтому возможности сравнения исследуемых углей 
с углями других бассейнов ограничены. 

Ключевые слова: угли, зола, редкоземельные элементы, кларк, геохимия, возраст, метаморфизм. 
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Физика мен биология пəндері бойынша кіріктірілген сабақтар өткізу 

Мақалада қазіргі кездегі оқыту қажеттілігіне байланысты оқу үдерісіндегі кіріктірілген сабақтарды 
қолдану керек екендігін пəндік белгілер бойынша жіктеудегі қарама-қайшылықтар есебінен 
оқушылардың оқу-танымдық шығармашылық əрекеттерін белсендіру мəселесі келтірілген. 
Нəтижесінде кіріктірілген сабақтарды іске асыру əлемнің бейнесін біртұтас жүйе ретінде қарастыруға 
ықпал етіп, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастырады. Қазіргі таңда пəндерді 
кіріктіру элеметтері білім беру үдерісіндегі пəндік мазмұнда мүмкін болатын құрамалы бейне 
қызметінде жұмыс жасайды. Біріктірілген сабақтарды біз қоршаған ортадағы əрекеттердің бейнесін 
алуда қолданамыз. Себебі əлемді танып-білу мектепте оқытылатын барлық пəндердің өзара 
байланысуы арқылы ғана іске асырылады. Осы мақаладағы міндет бір сұрақтың шешуін əр түрлі 
тұрғыда талдау біліктерін қалыптастыру болып табылады. Кіріктірілген сабақтарға айтарлықтай 
мүмкіншіліктер тəн. Мұндай сабақтарды өткізу арқылы оқушылар пəндерден ақпарат ала отырып, 
жан-жақты əрі терең білімді жаңа ойлау тұрғысында бойларына сіңіреді. Кіріктірілген сабақта 
білімдерді біріктіруге мүмкіндік мол, себебі алған білімдерін бір саланы басқа салалармен 
байланыстыру шеберліктері арқылы байқатады. 

Кілт сөздер: пəнаралық байланыс, оқыту əдістемесі, пəн, физика, кіріктірілген сабақ, оқушылар, білім 
беру, орта мектеп. 

 
Оқушылар ашық термодинамикалық жүйелерді жүйелі түрде меңгерулері үшін қажет нақты 

жаратылыстану-ғылыми білімдер негізінде жататын білім беру əдістемесін жасау — физика мен 
биология пəндерін кіріктіре отырып, сабақ өткізу; оқушыларды дамыту құралы болып қана қоймай, 
бір мезетте əлемге көзқарасы мен жаратылыстану-ғылыми ойлау ерекшеліктері туралы ғылыми əдіс 
болып табылады. 

Кіріктірілген сабақ — бір ұғымды, тақырыпты немесе құбылысты оқыту кезінде бір мезетте 
бірнеше пəндер бойынша білім беруді біріктіретін ерекше сабақ түрі. Мұндай сабақ түрлерінде: 
жетекші пəн, кіріктірілген пəн жəне жетекші пəннің материалдарын нақтылайтын, кеңейтетін жəне 
терең түсінуді қамтамасыз ететін қосымша пəндер анықталады [1]. 

Кіріктірілген сабақтар бір-бірімен байланысы жоқ сабақтарды барлық көлемде қамти алады 
немесе мазмұндық құраушыларды ғана біріктіруі де мүмкін. Мысалы, жетекші пəнді оқыту əдістерін 
сақтай отырып, əр түрлі пəндерді оқыту əдістемелерін кіріктіруге болады. Мұғалімдер білім беру 
кезінде кіріктірілген сабақтарды сирек жəне келесі жағдайларда ғана өткізеді: 

− əр түрлі оқу бағдарламаларындағы жəне оқулықтардағы бірдей материалдарды көшіру 
барысында; 

− тақырыпты оқу кезінде уақыт тапшы болған жағдайда жəне параллель өтетін сабақтың дайын 
мазмұнын қолдануда; 

− адам өміріндегі əр түрлі заңдылықтар мен принциптерді байланыстыратын ғылымаралық жəне 
жалпы категорияларды оқу кезінде (қозғалыс, уақыт, даму, шама жəне т.б.); 
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− əр түрлі ғылымдардағы бірдей фактілерді, оқиғаларды, құбылыстарды бейнелеу мен 
түсіндіруде туындайтын қарама-қайшылықтарды анықтау кезінде; 

− оқытылатын пəн көлемі тар болатын құбылыстарды кең ауқымда оқытуды көрсету кезінде; 
− оқытылатын пəннің дамытушы, өзекті мəселелерінің əдістемесін құрау кезінде. 
Əрине, кіріктірілген сабақты қолданудың басқа да мотивациялары бар. Кіріктірілген сабақ 

жүргізу үшін кіріктірілу іске асырылатын басқа пəн мұғалімін серіктес ретінде таңдап алу 
ұсынылады. Екі мұғалімде өз пəндеріндегі кіріктіруге деген қызығушылықтарын бірге анықтаулары 
керек. Екі педагогте пəнді жеке жоспарлаудың орнына пəнаралық байланысты жүзеге асыратын сабақ 
үшін алда үлкен еңбек күтіп тұрғаны жəне көп уақыт пен күш жұмсау керектігі жөнінде есеп берулері 
тиіс. 

Кіріктірілген сабақтың тиімсіз тұсы — ол сабақта екі мұғалімнің қатысуы, олардың іс-
əрекеттерінің тізбектілігі, материалдың мазмұны мен əдістерінің тасымалдануы, əрбір қызметтің 
жалғасуы. Олардың өзара əрекеттесуі əр түрлі құрастырылуы мүмкін. Ол тепе-тең түрде өтуі мүмкін 
немесе бір мұғалім жетекші ретінде, ал екінші мұғалім көмекші болып сабақты өткізу мүмкіндіктері 
де бар. Мұндай жағдайда барлық сабақ тек бір мұғалімнің құзыретінде болады да, екінші мұғалім 
бақылаушы қызметін атқарады. 

Кіріктірілген сабақтың ұзақтығы əр түрлі болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайларда ол үшін екі 
немесе үш сабақтың сағаттары біріктіріліп алынады. Кез келген кіріктірілген сабақ басқа пəннің 
негізгі пəнге түсіндірмелі-терминологиялық жүйе мен таным əдістерін түсіндіруі арқылы іске 
асырылады [2–4]. 

Оқу барысын біріктіретін компоненттерді дұрыс құру үшін, яғни кіріктіру үшін, бірінші кезекте, 
шығармашылық сипаттамалары бар айқын əрекеттерді жасау керек. Осы даярлау қызметіне кіріспес 
бұрын мұғалім: 

− кіріктірілген сабақ өткізудегі өзіндік себептерін жəне оның мақсатын; 
− кіріктірілу құрамын, яғни, біріктірілетін компоненттердің жиынтығын; 
− жетекші пəннің жүйе құраушы жəне қосымша компоненттерін; 
− кіріктіру формасын; 
− байланыстырушы материалдар арасындағы сипаттамаларды; 
− материалдың орналасу құрылымын; 
− оның анықталу тəсілдері мен əдістерін; 
− жаңа материалды оқушылардың өңдеу тəсілдері мен əдістері; 
− оқу материалының көрнекілігін жоғарылату тəсілдері; 
− кіріктірілетін пəн мұғалімдерімен қызметтерді бөлу; 
− сабақтың тиімділігін бағалау; 
− оқушылардың білім деңгейін бағалау түрлері мен формаларын анықтайды. 
Жаратылыстану-ғылыми пəндер бойынша кіріктірілген сабақтарда есептер шығару мақсаты 

пəнаралық байланысы бар тапсырмалар мен тапсырмалар жиынтығын шешуде білімдерді құрастыру 
мен қалыптастыруда оқушылардың жаратылыстану-ғылыми ойлау жүйесін дамытады. 

Физика мен биология пəндері бойынша термодинамикалық жүйелерді оқыту кезінде пəнаралық 
тапсырмаларды қолдану келесі функцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді: 

− табиғаттың біртұтастылығы туралы жаратылыстану-ғылыми білімдерді қалыптастыру; 
− əр түрлі табиғат құбылыстары арасындағы байланыстарды орнықтыру мен оның даму 
заңдылықтарын білуді қалыптастыру; 

− оқушылардың ықпалына байланысты оқу үдерісін бейіндеу; 
− жаратылыстану-ғылыми танымға айқын қарым-қатынас пен жеке көзқарасты тəрбиелеу; 
− танымдық жəне бейіндік қызығушылықты дамыту, сонымен қатар оқушылардың жараты-
лыстану-ғылыми ойлауын қалыптастыру; 

− табиғатта өтетін өзгерістерге оқушылардың нақты көзқарасын қалыптастыру. 
Есептер шығару кезінде іс-тəжірибелік сабақтар сапалық, сандық, эксперименттік жəне зерттеу 

тапсырмаларын шешуді қарастырады. Есептерді шығару үдерісі нақты əдістер мен білім беру 
формалары арқылы іске асырылады. 

Оқу үрдісінде пəндерді кіріктіре оқыту: ерекше дарынды оқушыларға мəнді де саналы оқуға; 
сабақ құрылымында мəселелі жағдайлар үлесін ұлғайтуға; жеке тұлғаның зерттеушілік тұлғасын 
қалыптастыратын оқушының ойлау əрекетін белсендіруге; оқушыға бір мезгілде əрекетті орындауда 
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барлық мақсат қоюдан нəтижеге дейін бақылау жасауға; білім берушілік, дамытушылық жəне 
танымдық үш бірлікті ұстаздың шексіз шығармашылығы тұрғысынан жүзеге асыруға; сабақтың 
ақпараттық сыйымдылығын арттыруға; оқушылардың оқу-танымдық қызметін белсендіруге, 
шаршаулары мен қажуларын азайтуға; сабақ үрдісінде өтілетін тақырыптың адам жəне қоғам 
өмірімен тікелей байланысына мəн беруге; оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға; 
олардың алған білімдерін өмірде қолдана білулеріне көмектеседі. 

Əлемде білім беру ісінің нəтижесін бағалай білудің өзіндік тəжірибесі қалыптасқаны белгілі. Бұл 
ретте біз үшін оқушының қаншалықты білім алғандығы емес, оның алған білімін өмірлік тəжірибеде 
қаншалықты пайдалана алатындығы маңызды болады. 

Біз кіріктірілген сабақты 8-сыныпта «Булану мен конденсация. Табиғаттағы, адамдар мен 
жануарлар өміріндегі буланудың атқаратын қызметі» тақырыбын таңдап алып өткіздік. Ол сабақты 
өткізу жолы келесі тəртіппен жүзеге асырылады. 

Кіріктірілетін пəндер: физика — биология. 
Мақсаты: табиғатпен жəне адамның өмір тіршілігімен өзара байланысты оқытылатын 

тақырыптың негізгі ғылыми ережелерін ашу. 
Міндеттері: оқушыларды (О.) құбылысты зерттеудің эксперименттік əдіс элементтерімен 

таныстыру; табиғаттағы жəне адам өмір тіршілігіндегі буланудың атқаратын қызметін ашу. 
Физика мұғалімі (Ф.М.) сабақ тақырыбын мəселелі сұрақтар мен физикалық эксперимент 

арқылы түсіндіреді. 
Биология мұғалімі (Б.М.) екі мəлімет жасайды. 
Екі педагог биологиялық мазмұндағы сандық жəне сапалық есептерді шешуді ұйымдастырады. 
Сабақ соңында үй жұмысына практикалық тапсырма беріледі. 
Сабаққа қажетті құрал-жабдықтар: эпидиаскоп; экран; əр түрлі сұйықтар бар сауыттар (эфир, 

спирт, су, күнбағыс майы); спирт шамы; қылауыш; колба; тамызғыш; шыны; резеңке түтікше; 
желдеткіш; термометр; мақта; түтіктегі йод кристалдары; сұйықтық манометр. 

Сабақ барысы: 
Физика мұғалімі: Табиғатта заттар фазалық ауысуларға түседі (1-сур.). 
Табиғаттағы өзгерістер арқылы сіздер су айналымын білесіздер. Соны еске түсірейік 

(эпидиаскоп арқылы 2-сурет көрсетіледі). 
 

1-сурет. Заттардың фазалық күйлері 2-сурет. Табиғаттағы су айналымы 

Мұхиттардың, теңіздердің, көлдердің жəне өзендердің бетінен күн сəулесінің жылулық 
энергиясы арқылы су буланады жəне көрінбейтін бу түрінде жоғары көтеріледі. Сонда булану 
дегеніміз не? 

Оқушылар: Заттың сұйық күйден газ тəрізді күйге өтуі. 
Физика мұғалімі: Будың конденсациясы дегеніміз не, қандай физикалық шамаларға тəуелді? 
Оқушылар: Заттың газ тəрізді күйден сұйық күйге өтуі. 
Физика мұғалімі: Сулы шүберекпен сүртілген мектеп тақтасы жылдам кебеді — су буға 

айналады. Дəл осылай жуылған еденде, жуылған киімдерде, қағаз бетіне жазылған сияда кеуіп кетеді. 
Булану механизмі қандай? Неге сұйық буланады? 
Сұйықтардың молекулалары əр түрлі жылдамдықпен үздіксіз қозғалады. Егер қандай да бір 

«шапшаң» молекула сұйықтың бетінде орналасқан болса, онда ол көрші молекулалардың 
тартылысын жеңіп, сұйықтан ұшып шығады. Сұйық бетіне ұшып шыққан молекулалар оның үстіне 
бу түзеді. Бу — заттың газ тəрізді күйі. 



Физика мен биология пəндері … 

Серия «Физика». № 2(86)/2017 65 

Биология мұғалімі: «Жануарлар мен құстардағы буланудың қызметі». 
Біз түйенің 2 апта бойы су ішпейтінін білеміз. Түйе қырық градус ыстықта тер шығармайды. 

Оның денесі қалың жүнмен жабылған — жүн қызып кетуден сақтайды жəне ағзадағы ылғалдың 
булануына тосқауыл болады. Түйе ешқашан аптап ыстықта да аузын ашпайды: егер ауызды кең етіп 
ашса, онда ауыз қуысындағы сілекей қабықшасынан көп су буланатын болады. Түйенің дем алу 
жиілігі өте төмен — минутына 8 рет. Осының есебінен ауамен бірге ағзадан су аз кетеді. Сонымен 
қатар түнде түйенің дене температурасы 34 ºС-ге дейін төмендейді, ал күндіз ыстықта 41 ºС-ге 
көтеріледі. Бұл суды үнемдеу үшін өте маңызды. Түйеде суды артық сақтау үшін өте маңызды 
бейімделу бар. Ағзадағы май «ыдыраған» кезде мол су пайда болады — 107 г майдан 100 г су пайда 
болады. Осылайша түйе өзінің өркештеріндегі майдан 50 кг-ға дейін су алуы мүмкін. 

Булану есебінен су шығынын тепе-теңдікте ұстау үшін жануарлардың көбісі (амфибия, 
бунақденелер, кенелер) оны дене жабыны арқылы сұйық немесе газ күйінде сіңіреді. Ыстық кезде 
ағзаның салқындауына əсер ететін ауа қаптарының бетінен су буланады. Осыған байланысты құс 
ыстық ауа райында тұмсығын ашады. 

Неге сұйықтар бірте-бірте буланады? 
Бірінші ретте шапшаң молекулалар буға айналады. Сұйықтың қалған молекулалары басқа 

молекулалармен соқтығысқан кезде жылдамдығын өзгертеді. Кейбір молекулалар осы кезде 
сұйықтың бетіне орналасатындай жылдамдықты иеленеді. 

Сұйықтар кез келген температурада буланады ма? 
Сұйықтар кез келген температурада булана алады. Табиғатты бақылау мұны растайды. Мысалы, 

жаңбырдан соң пайда болған шалшық су жаздағы ыстықта да, күзде күн суытқанда да кебеді. Неге? 
Себебі кез келген температурада сұйықтарда шапшаң молекулалар бар. 

Булану сұйықтардың температурасына тəуелді болады ма? Оны анықтау үшін тəжірибе 
жүргізейік. 

Тəжірибе І 
Шыныда екі тамшы су бар. Бір тамшының астынан шыны қыздырылды. 
Физика мұғалімі: Неге қызған тамшы тез буланады? 
Оқушылар: Температураны жоғарылатумен сұйықтардың булануы күшейеді, себебі температура 

жоғары болған сайын сұйықтан молекулалардың ұшып шығу қабілеті артады. 

Тəжірибе ІІ 
Тақтаға қылқаламмен əр түрлі сұйықтар: эфирдің, спирттің, судың жəне майдың жұғындары 

жағылады. 
Ф.М.: Неге эфир жылдам буланады? 
О.: Эфирдің молекулалары арасындағы жабысу күші басқа сұйықтар молекулалары арасындағы 

күштен аз. 

Тəжірибе ІІІ 
Тамызғышпен эфирді шыныға жəне сорғыш қағазға тамызғанда булану үдерісі бақыланады. 
Ф.М.: Неге сорғыш қағаздан эфир жылдамырақ буланады? 
О.: Сұйық бетінің ауданы үлкен болған сайын одан ауаға бірмезетте ұшып шығатын 

молекулалар саны да көп болады. 
Ф.М.: Молекулалардың сұйықтан буға өтуімен қатар кері үдерісте жүреді. Сұйықтан ұшып 

шыққан молекулалардың бөлігі оған қайтып келеді. Егер булану жабық ыдыста жүретін болса, онда 
сұйықтан ұшып шыққан молекулалар саны сұйыққа қайтып келген бу молекулаларының саны тең 
болады. Сондықтан жабық ыдыстағы сұйықтың массасы өзгермейді, бірақ булану жалғасады. Егер 
ыдыс ашық болса, онда сұйық массасы да уақытқа байланысты азаяды. 

Тəжірибе IV 
Суланған қағаз желдеткішпен үрленеді. 
Ф.М.: Неге қағаз жылдам кебеді? 
О.: Себебі желдеткіштен шыққан жел пайда болған буды ұшырып жібереді. 
Ф.М.: Қорытынды жасайды. Сұйықтардың булану жылдамдығы неден тəуелді? (Дəптерлеріне 

сұлба сызады, 3-сур.). 
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3-сурет. Сұйықтың булану жылдамдығының тəуелділігі 

Ф.М.: Қалай ойлайсыздар, қатты денелер булана ма? 
О.: Тек қана сұйықтар ғана емес, қатты денелерде буланады. Кейбір қатты денелердің булануы 

иіс арқылы сезіледі. Мысалы, нафталиннің, камфараның булануы. Мұзда буланады, оның салдары 
аязда жуылған киімнің мұз күйден құрғақ күйге ауысуы болады. 

Тəжірибе V 
Йод кристалдарының булануы. Егер шағын мөлшердегі йод кристалдарын əлсіз отқа қыздырса, 

онда кристалдар булана бастайды. Йодтың булары қою күлгін түсті болады, сондықтан олар жақсы 
көрінеді. Суытқан кезде түтікшеде йод буынан бірден йод кристалдары түзіледі. 

Ф.М.: Қайтадан сұйықтарға ораламыз. Сұйық буланған кезде аса жылдам молекулалар ұшып 
кететіндіктен, υор қалған молекулалар азаяды. Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы 
Еорт.кин азаяды. Сонда бұл буланатын сұйықтың ішкі энергиясы (И) азаятындығын білдіреді. 
Сондықтан егер сырттан энергия ағыны болмаса, буланатын сұйық салқындайды. 

Энергиялық молекулалар жоғалады И t ↓ ↓ . 

Тəжірибе VI 
Термометрдің шаригі эфирге малынған мақтамен оралады. 
Ф.М.: Неге термометр бағаны төмен түседі? 
О.: Жылдам буланатын эфир термометрдегі сынаптан (спирттен) ішкі энергияның бөлігін алады, 

салдарынан оның температурасы төмендейді. 
Ф.М.: Неліктен біз су құйылған стакандағы су буланған кезде температураның төмендегенін 

байқамаймыз? 
О.: Булану баяу жүреді жəне су температурасы қоршаған ортадан келетін жылу мөлшері 

есебінен тұрақты болады. 
Ф.М.: Сұйықтың булануы кезінде энергияның жұтылуын тағы бір тəжірибе арқылы бақылауға 

болады. 

Тəжірибе VII 
Төңкерілген колбаны сұйықтық манометрмен резеңкелі түтікшеге жалғайды. Колбаның үстінен 

матаның қиындысын тастайды жəне оған тамызғышпен кішкене эфир тамызады. 
Ф.М.: Неге манометрдің колбаға түйіскен буынында сұйықтың деңгейі жоғарылайды? 
О.: Эфир булана отырып ауадағы энергияны жұтады, колбадағы ауа салқындайды, ондағы ауа 

қысымы азаяды, мұнда колбаға жалғасқан монометр иілісіндегі сұйық деңгейінің жоғарылау туралы 
айтуға болады. 

Ф.М.: Біз осыған керісінше үдерістің болатындығын айтқанбыз: молекулалардың будан сұйыққа 
өтуі. Будың конденсациясы энергияның бөлінуімен жүреді. 

Конденсация кезінде И t ↑ ↑ . 
Будың конденсациялануы бұлттардың түзілуімен түсіндіріледі (судың ұсақ тамшылары). 
Осылайша, булану мен конденсация — бұл заттың ішкі энергиясы өзгерісінің аса жеңіл 

реттелетін тəсілдері. Сондықтан булану мен конденсация адамдар жануарлардың өмір тіршілігінде 
үлкен роль атқаруы тиіс. Балалар, ауа райы өте ыстық болғанда адам терлейді, тағы да судан шыққан 
кезде күннің ыстық болуына қарамастан, тоңатынын да білесіздер. Неге? (Оқушылардың жауаптары). 

Б.М.: Балалар, сіздер дұрыс айтасыздар, ыстық болғанда — адам терлейді. Бұл дұрыс. Адам 
ағзасының термореттелуі үшін тер бөліну маңызды қызмет атқарады. Адам ағзасындағы ылғал ыстық 
болған кезде эпителийдегі ұсақ тесіктер арқылы сыртқа шығады. Тер бөліну адам дене 

Сұйық түріне  Сұйық 
температурасына  

Сұйық бетінің 
ауданына  

Ауа 
алмасуына  

Булану қарқыны тəуелді  
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температурасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Тердің булануы есебінен дененің ішкі энергиясы 
азаяды, осының арқасында ағза салқындайды. Нəтижесінде біз өзімізді жанып кетуден құтқарамыз. 

Ф.М.: Булану үдерісі қоршаған ортадан тəуелді болады, яғни ауа ылғалдылығынан тəуелді. 40–
60 % ауаның қалыпты ылғалдылығы деп есептеледі. 

Б.М.: Қоршаған ортаның температурасы адам денесінің температурасынан анағұрлым жоғары 
болған жағдайда күшті тер бөліну орындалады. Тердің көп мөлшерде бөлінуі ағзаның салқындауына 
алып келеді, жоғары температура кезінде жұмыс істеуге көмектеседі. Егер ауаның ылғалдылығы 
70 % асатын болса, онда өмір сүру мен жұмыс істеу қиын болады (ылғал тропиктер, зауыттардағы 
бояу цехтары). Егер ауаның қалыпты температурасында ылғалдылық 40 % кем болатын болса, онда 
ол ағзадағы ылғалдың жоғалуына, оның құрғауына алып келеді (шөлдер, металлургиялық зауыттар). 

Булануды тез немесе баяу жүргізетін қоршаған ортаның əр түрлі шарттары ағзаның жылу 
алмасуын бұзады. 

Неліктен ыстық кезде теріден жасалған, клеенкалы, синтетикалық киімдерді киюге болмайды? 
О.: Мұндай киімдер тердің бөлінуін қиындатып, ағзаның жанып кетуіне əкеледі. 
Б.М.: Өсімдіктердің тіршілігінде булану үлкен роль ойнайды. Өсімдіктермен судың булану 

масштабын елестету үшін мынадай мысал келтірейік: бір вегатациялық периодта (өсімдіктердің өсіп-
өну жəне даму кезеңі) бір өсімдік (күнбағыс немесе жүгері) 200 кг-ға дейін буланады, яғни үлкен 
өлшемдегі бөшкеге сай. Осындай энергиялық булану кезінде судың энергиялық шығарылуы аз талап 
етіледі. Бұл үшін өлшемдері өте үлкен түбірлік жүйе қызмет жасайды. Шөлдердегі өсімдіктер өте 
қызық. Мысалы, кактустар — жапырақтары тікенге айналған, жуан бұржиған сабақты өсімдіктер. 
Оларда су мен су буы үшін жабық саңылаулы аз өткізгіш жуан жабын, үлкен көлемде мардымсыз бет 
бар. Сондықтан аптап ыстық кезінде де кактустар аз буланады. 

Жануарлар мен құстардағы буланудың қызметі өте қызық. 
Ф.М.: Булану тақырыбын оқи отырып, біз буланудың адам үшін термодинамикалық үдерістің 

қандай маңызы бар екенін жəне жануарлар мен өсімдіктер тіршілігінде үлкен роль атқаратынын 
білдік. Енді сіздер келесі сұрақтарға қиналмастан жауап бере аласыздар. 

Келесі сабақта екі нұсқа бойынша физикалық диктант өткізуге болады (сұрақтар сыныпқа 
кезекпен оқылады). 
 

І-нұсқа ІІ-нұсқа 
1. Не себепті иттер ыстықта тілдерін шығарады? 1. Не себепті кептіруге арналған жемістерді жіңішке 

тілімдерге бөледі?  
2. Неге əлсіз күйдірілген саздан жасалған ыдыстағы  

су қоршаған орта ауасынан едəуір суық болады?  
2. Неліктен судан шыққан кезде күн ыстық болса да 

суықты сезінесіз?  
3. Неге эфирге малынған саусақ суықты сезінеді?  3. Неге синтетикалық киім дене температурасының 

реттелуін қиындатады?  
4. Неге құрғақ ауада ыстықты тасымалдау оңай?  4. Неге моншадағы су жіберілетін кейбір металл 

құбырлары су тамшыларымен жабылған?  
 

Физика мен биологияны кіріктіру арқылы өткізілген сабақтың нəтижесін өткізілген физикалық 
диктанттан байқауға болады. 

Сыныпта барлығы 42 бала сабаққа қатысты. Олар екі нұсқада берілген тапсырмаларға 
10 минутта жауап жазды. Қорытындысы төмендегі кестеде келтірілген. 

К е с т е  

Деңгей  А Б С 
Оқушылардың жауаптары  42 42 18 
Пайыздық көрсеткіш, % 100 100 43 

 
Нəтижесінде оқушылар физика пəніндегі термодинамикалық жүйе ұғымдарын биологиялық 

құбылыстармен байланыстырып, жаратылыстану-ғылыми ой-өрісін кеңейтіп, жылдам əрі нақты 
жауап беруді өз бойында қалыптастыру сатысын бастады. 
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Проведение интегрированных уроков по физике и биологии 

В статье исследована проблема активизации учебно-познавательной творческой деятельности обу-
чающихся за счет преодоления противоречия искусственного расчленения по предметному признаку, 
что вызывает потребность современного общества в использовании в процессе обучения интег-
рированных уроков. В результате реализации возможностей интегрированных уроков формируются 
творческие способности обучающихся, что способствует целостному восприятию картины мира. 
Предметная интеграция сегодня выступает в роли мозаичного холста, элементами которого может 
выступать предметное содержание образовательного процесса. Такими совместными уроками мы как 
бы собираем картину окружающей нас действительности. Познание мира возможно только при нали-
чии взаимосвязи всех школьных учебных предметов. Задачей этой статьи является исследование  
условия для формирования умения анализировать различные подходы в решении одного и того же 
вопроса. На интегрированном уроке учащиеся могут получить глубокие и разносторонние знания, ис-
пользуя информацию из различных предметов, совершенно по-новому осмысливая события, явления, 
формируется умение переноса знаний из одной отрасли в другую. 

Ключевые слова: межпредметная связь, методика преподавания, предмет, физика, интегрированный 
урок, ученики, образование, средняя школа. 

 

S.D. Daribekov, S.М. Мanat 

Conducting integrated lessons on physics and biology 

In this article, the problem of activating the educational and cognitive creative activity of students by 
overcoming the contradiction of artificial dismemberment on the basis of the subject is investigated, which 
causes the need of modern society to use integrated lessons in the learning process. As a result of the 
implementation of the opportunities of integrated lessons, the creative abilities of the students are formed, 
which contributes to a holistic perception of the world picture. Subject integration today acts as a mosaic 
canvas, the elements of which can be the subject content of the educational process. By such joint lessons, we 
collect the picture of reality surrounding us. The knowledge of the world is possible only if there is a 
correlation of all school subjects. The task in this article is to investigate conditions for the formation of the 
ability to analyze different approaches to solving the same question. The integrated lesson is characterized by 
significant opportunities. It is here that students have the opportunity to acquire profound and versatile 
knowledge, using information from various subjects, completely reinterpreting events and phenomena. In the 
integrated lesson, there is an opportunity for the synthesis of knowledge, the ability to transfer knowledge 
from one area to another is formed. 

Keywords: intersubject communication, teaching methods, subject, physics, integrated lesson, learners, edu-
cation, secondary school. 
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Designing of the multimedia presentations on the example of the section:  
«Mechanical oscillations and waves» and their use in high school  

and school courses of physics 

In teaching physics, as well as in teaching other subjects, various methods of training have to be applied. At 
the choice of these or those methods of training it is necessary to consider, first of all, character of the educa-
tional tasks solved at a lesson, age features of the studying senior classes, students their aspiration to inde-
pendent judgments, the level of the informative abilities which are available for them. In the article multime-
dia presentations are considered on the example of the section: «Mechanical oscillations and waves» and their 
use in university and school physics courses. The relevance of the article is the need to develop a methodolo-
gy for presenting the topic so that it can be used to implement both basic and specialized education in the 
school and at the university in the course of general physics. The theory of the question is briefly stated. Kin-
ematic and dynamic analyzes of the oscillatory process are presented. The features of the content of this topic 
are analyzed in the university course of physics. 

Keywords: mechanical oscillations and waves, harmonic oscillations, physical and mathematical pendulum. 

 
Oscillations are called movements or processes which are characterized by a certain recurrence in time. 

Oscillatory processes are widespread in the nature and technique, for example rolling of a pendulum of 
hours, an alternating electric current and so on. In case of an oscillating motion of a pendulum the coordinate 
of its center of masses changes, in case of an alternating current tension and a circuit current fluctuate. The 
physical nature of oscillations can be different therefore mechanical, electromagnetic and others distinguish 
oscillations. However various oscillatory processes are described by identical characteristics and the identical 
equations. From here expediency of uniform approach to studying of fluctuations of various physical natures 
follows. For example, uniform approach to studying of mechanical and electromagnetic oscillations was ap-
plied by the English physicist D. Rayleigh (1842–1919), A.G. Stoletovy, Russian engineer, P.N. Lebedev 
(1866–1912). The big contribution to development of the theory of fluctuations was made by the Soviet 
physicist L.I. Mandelstam (1879–1944) and his pupils. 

Fluctuations are called free (or own) if they are made due to originally reported energy at the subse-
quent absence external impact on oscillatory system (the system making fluctuations). The simplest type of 
fluctuations is harmonic oscillations — fluctuations in case of which the fluctuating size changes under the 
law of a sine (cos) over time. Consideration of harmonic oscillations is important for two reasons: 1) the 
fluctuations which are found in the nature and equipment often have the character close to harmonic; 2) vari-
ous periodic processes (the processes repeating at regular intervals) can be presented as imposing of harmon-
ic oscillations. Harmonic oscillations of size x are described by the type equation 
 0cos( )х A t= ω + ϕ ,  (1) 

where А — the maximum offset of the fluctuating material point called by vibration amplitude; 0ω  — circu-

lar (cyclic) frequency; ϕ  — initial phase of fluctuations; 0( )tω + ϕ  — phase of fluctuations in a timepoint t. 
As the cosine changes ranging from +1 tо –1, that х can accept values from +А to –А. 

Certain conditions of the system making harmonic oscillations repeat through a period Т called by the 
fluctuation period for which the phase of fluctuation receives an increment 2π, that is 
 0 0( ) ( ) 2t T tω + + ϕ = ω + ϕ + π , 
from here 

 
0

2T π=
ω

. (2) 

Size, the return to the period of fluctuations, 

 
1

T
ν = , (3) 
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that is the number of the full waves made in unit of time is called oscillation frequency. Comparing (2) and 
(3), we will receive 
 0 2ω = πν . 

Frequency unit — hertz (Hz): 1 Hz — frequency of periodic process in case of which for 1 s one oscil-
lations is made. 

We will call the speed and acceleration of the fluctuating material point: 

 0 0 0 0sin( ) cos
2

dх A t A t
dt

π = − ω ω + ϕ = ω ω + ϕ + 
 

; (4) 

 
2

2 2
0 0 0 02

cos( ) cos( )
d х A t A t
dt

= − ω ω + ϕ = ω ω + ϕ + π  (5) 

that is they change under the harmonious law with the same cyclic frequency. Amplitudes of sizes (4) and (5) 
are respectively equal 0Aω  and 2

0Aω . Speed phase (4) differs from a size phase (1) on π/2. Therefore, in 

time points, when х = 0, 
dх
dt

 gains the greatest values; when х reaches the maximum negative value, that 

2

2

d х
dt

 gains the greatest positive value [1–3]. 

Harmonic oscillations are kinematic analyzed by means of a method of the rotating amplitude vector, or 
a method of vector charts. For this purpose from any point О, chosen on an axis х, at angle φ, equal to an 

initial phase of fluctuation, the vector is postponed А


, which module is equal to amplitude А the considered 
fluctuation (Fig. 1). If to bring this vector into rotation with an angular speed ω0, that the projection of the 

end of a vector will move on an axis x and to accept values from – А


 to + А


, and the fluctuating size will 
change under the law over time х = Acos(ω0t + φ). Thus, harmonic oscillation can be presented a projection 
to some randomly the chosen amplitude vector axis А, postponed from any point of an axis at an angle φ, 
equal to an initial phase, and rotating with an angular speed ω0 around this point. 
 

 

Figure 1. Harmonic oscillation in the form of a projection 

In physics other method which differs from a method of the rotating amplitude vector only on mathe-
matical design is often applied. In this method offset of the material point is represented a complex number. 
According to Euler's formula, for complex numbers 
 cos sinie iα = α + α , (6) 

where 1i = −  — imaginary unit. Therefore equation of harmonious fluctuation (1) it is possible to write 
down in an exponential form: 
 0( )i w tх Ae +ϕ= . (7) 

Material part of expression (7) 
 0Re( ) cos( )х A t х= ω + ϕ =  
describes harmonic oscillation. The designation Re of material part further we will agree to lower and (7) we 
will write down in a look 
 0( )i tх Ae ω +φ= . 

In the theory of fluctuations is accepted that shift x equally material part of the complex expression 
standing in this equality on the right. 
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Let the material point make rectilinear harmonic oscillations along an axis x about position of the bal-
ance taken for the beginning of coordinates. Then dependence of coordinate x on time of t is set by the equa-
tion similar to the equation (1): 
 0cos( )x A t= ω + ϕ . (8) 

According to expressions (4) and (5), speed υ  and acceleration а the fluctuating point respectively are 
equal 
 0 0 0 0A sin( ) cos( / 2)t A tυ = − ω ω + ϕ = ω ω + ϕ + π ; 

 2 2
0 0 0 0cos( ) cos( )a A t A t= − ω ω + ϕ = ω ω + ϕ + π . (9) 

The force F = ma, acting on the fluctuating material point with weight m, taking into account (8) and 
(9) equal to 
 F = – mω0

2x. 
Therefore, force is proportional to the shift of a material point from position of balance and is sent to 

the opposite side (to balance position) [4, 5]. 
Kinetic energy of the material point making rectilinear harmonic oscillations is equal. 

 
2 22

20
0sin ( )

2 2

mAmT tωυ= = ω + ϕ . (10) 

Potential energy of the material point making harmonic oscillations under the influence of the elastic 
force of F is equal 

 
2 2 2 2

20 0
0

0

cos ( )
2 2

x m x mAП Fdx tω ω
= − = = ω + ϕ . (11) 

Having put (10) and (11), we will receive a formula for a total energy: 

 2 2
0 / 2Е Т П mA= + = ω .  (12) 

The total energy remains to a constant as in case of harmonic oscillations conservation law of mechani-
cal energy as elastic force is conservative is fair. 

Harmonic oscillator is called the system making the fluctuations described by the look equation: 
 2

0 0х х+ ω = .  (13) 
Fluctuations of a harmonic oscillator are an important example of a periodic example of the movement 

and serve as exact or approximate model in many problems of classical and quantum physics. So a harmonic 
oscillator is spring, physical and mathematical pendulums, an oscillatory contour (for currents and tension so 
small that elements of a contour could be considered linear). 

The spring pendulum is the freight the mass of m suspended on absolutely elastic spring, making har-
monic oscillations under the influence of elastic force: F = –kx, where k — the elasticity coefficient in case 
of a spring called by rigidity. Equation of the movement of a pendulum 

 mx kx= −   or  0
kx x
m

+ = . 

From expressions (13) and (1) follows that the spring pendulum makes harmonic oscillations under the 
law 0cos( )x A t= ω + ϕ  with a cyclic frequency 

 0 /k mω =  (14) 
and period 

 2 /T m k= π . (15) 
The formula (15) it is fair for elastic fluctuations in limits in which Hooke's law that is when the mass 

of a spring is small in comparison with body weight is carried out. 
Potential energy of a spring pendulum is equal: 

 2 / 2П kx= . 
The physical pendulum is the solid body making by gravity fluctuations around the motionless horizon-

tal axis of a suspension which isn't passing through the center of masses C a body [6]. 
The mathematical pendulum is the idealized system consisting of a material point the mass of m sus-

pended on an inextensible weightless thread, and fluctuating by gravity. Good approach of a mathematical 
pendulum is the small heavy ball suspended on a thin long thread [7–9]. 
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Moment of inertia of a mathematical pendulum 
 2 ,J m=    (16) 
wherе   — pendulum length. 

As the mathematical pendulum can be presented as a special case of a physical pendulum, having as-
sumed that all his weight is concentrated in one point — the center of masses, having substituted expression 

(16) in the formula 02 / 2 2
( )

JT
mg g

= π ω = π = π 


, we will receive expression for the period of small 

fluctuations of a mathematical pendulum 

 2 /T g= π  . (17) 

Due to the increase of scientific-theoretical level of a course of physics at high school increasing it is 
given to the solution of physical tasks. 

It is aware physics of high school to overestimate educational, polytechnic and educational value of 
tasks difficult. Without solution of physical tasks, the course of physics can't be acquired. At the majority of 
schools the considerable attention is paid to the solution of physical tasks. Nevertheless, many pupils con-
stantly experience difficulties in the solution of tasks that visually it is found at final and school examina-
tions, and at entrance examinations in higher education institutions. It speaks not only complexity of this 
type of occupations for pupils, but also shortcomings of selection and a technique of the solution of tasks of a 
school course of physics. 

Questions of a technique of the solution of tasks on physics at high school are of particular importance 
now. An effective objective teachers allow to acquaint with the most general acceptances and methods of the 
solution of standard tasks which create physical thinking of pupils to them the corresponding practical 
skills [10]. 

The solution of tasks is the integral component of educational process because allows to form and en-
rich physical concepts, develops physical thinking of pupils, their skills of application of knowledge in prac-
tice. In the course of the solution of tasks diligence, inquisitiveness of mind, independence in judgments are 
formed, interest in study is cultivated, the will and character becomes tempered, ability to analyze the phe-
nomena, to generalize the information about them and so forth develops. A big role of tasks in implementa-
tion of the polytechnic principle of training. The solution of tasks is way of check and systematization of 
knowledge, gives the chance to rationally carry out repetition, to expand and deepen knowledge, promotes 
formation of outlook, acquaints with achievements of science, equipment to that other. 

We will consider as examples of a problem of the increased complexity (high school tasks). 
№ 1 
In Earth the direct tunnel which isn't passing through her center is dug. Determine time of the move-

ment of the train with the switched-off engines by such tunnel if to neglect influence of rotation of Earth on 
the movement of the train and friction [11; 97]. 
 

Draw the Earth's radius R to the beginning and end of the 
tunnel. We obtain an isosceles triangle. From its top drop a per-
pendicular to the base, which is the median and bisector? Con-
sider a body at a distance x from the base of the perpendicular 
О′  and the law of universal gravitation determine the force ex-
erted on the body by a sphere of radius х. 

2

( )mM xF
x

= γ . 

We find the mass of the ball: 

34
( ) ,

3
M x x= ρ π  

where ρ  — Earth's density. 

2

2

4

3
m x

F
x

⋅ρ π
= γ 4

.
3

m x= πγ ρ  

It is easy to see that this is a quasi-elastic force; that is the nature of body movements — vibration. 

 

Figure 2. The tunnel dug in Earth 
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It is known that  
 2k m= ω , 

where ω  — cyclic frequency 
2k

m T
πω = =  factor is: 

4

3
k m= πγ ρ .  

Go to the period. Interest to us time 
2

Tτ = . 

№ 2 
The particle makes harmonic oscillations along an axis х under the law cosx a t= ω . Considering, prob-

ability W of finding of a particle in an interval from –а to +а equal to 1, to find dependence from х probabil-
ity density dW/dх, where dW — probability of finding of a particle in an interval from х to х+dх. To repre-
sent the schedule dW/dх depending on х [12; 97]. 
 
Given: 

cosx a t= ω  
dW(x) = w(x)dx 

 

w(x) — ? 

dW(x) — probability of finding of the fluctuating particle in the range from х to х+dx; w(х) — probabil-
ity density. 

Temporary definition: 

 dW(x) = 

2

dt
T

, 

wherе dt — the particle time spent in the specified interval, Т — period. 

 ( ) ( )

2

dtdW x w x dxT= = . 

From here 

 
2 2 2

2 2 2 1 1 1
( )

2 sin 1 cossin
w x dx Tv a t a t a xT a t

dt

= = = = = =
π π ω π − ω π −ω ω

ω

, 

so, 
2 2

1
( )w x

a x
=

π −
. 

№ 3  
Liquid volume V = 16 cm³ it is poured in curved U-figurative tube with the cross-sectional area of the 

channel S = 0,50 cm². Neglecting viscosity, to find the period of small fluctuations of liquid [13; 23]. 
 
Given: 
V = 16 см3 = 1,6⋅10–5 м3 
U-tube 
S = 0,5см2 = 0,5⋅10–4 м2 
η−>0 
T=? 

Fluctuations are caused by quasi-elastic force (at the expense of gravity), as at a mathematical pendu-
lum. On a condition they — not fading. 

 2
2

lT
g

= π , 
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where 
2

l
 — plays a role «pendulum lengths»; V = l S⋅ ; 

Vl
S

= ; 
2VT

S g
= π

⋅
. 

We consider: Т 0.8≅  с. 
It is known that the pedagogical technology is an answer to the question «how to learn?». There are 

technologies of training, education, social and educational and only about 500 educational technologies. 
Thus pedagogical technology — the phenomenon multidimensional [14–16]. 

In February, 2016 on a subject pedagogical experiment in Nazarbayev intellectual school of the city Ka-
raganda in the 9th class has been made. 

It included formativny estimation and independent work. 
For check of level of digestion of material on a subject by students the Hag of Ye.A.Buketova have car-

ried out a physical dictation and trial testing. 
Results are analyzed. 
Thus, results of training of pupils and students on the subject «Mechanical Oscillations and Waves» are 

presented in the offered article, starting with the analysis of theoretical material, selection of problems of the 
increased complexity with use of the multimedia presentations finishing with an assessment of level of diges-
tion of material by them. 

In conclusion we will note the following: use of interactive technologies, in particular the multimedia 
presentations, allows to select, analyze and illustrate competently theoretical material on any subject; to fa-
cilitate the solution of problems of the increased complexity that it is especially important when studying 
such difficult subjects as «Mechanical oscillations and waves» especially as the first task, for example, con-
nects on the one hand, gravitational interactions, and about other, oscillatory process; the second task is very 
unusual according to the contents — is devoted to a linear harmonic oscillator, and it is necessary to find 
probability of finding of the fluctuating material point in an elementary interval of coordinates, and it is pure-
ly statistical task from molecular physics. 
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Л.Ф. Ильина, А.А. Харисова 

«Механикалық тербелістер мен толқындар» бөлімінің  
мысалында мультимедиалық презентацияларды əзірлеу  

жəне оларды мектеп қабырғасында жəне жоғарғы оқу орнында қолдану 

Физикадан сабақ беру барысында, басқа да оқу пəндері сияқты, түрлі оқыту əдісі қолданылуы тиіс. 
Кез келген оқыту əдістерді таңдау барысында, ең алдымен, сабақтың оқу міндеттерінің сипаты жəне 
де жоғары сынып оқушылары мен студенттердің жас ерекшеліктері, олардың танымдық қабілеттерін 
жəне деңгейін ескеру қажет. Мақалада «Механикалық тербелістер мен толқындар» бөлімінің 
мысалында мультимедиалық тұсаукесер əзірлеу жəне оларды мектеп курсында, сондай-ақ жоғарғы 
оқу орнында пайдаланылуы қарастырылған. Теория мəселесі қысқаша талқыланды. Тербелмелі 
үрдістің кинематикалық жəне динамикалық талдауы ұсынылды. Жоғарғы оқу орнында физика 
бөлімінде осы тақырыптың мазмұнды ерекшелігі талданды. Мақаланың өзектілігі болып мəтіннің 
мазмұндық əдістемесін əзірлеуі, базалық, жалпы, кəсіптік білім беретін мектептерде əрі 
университеттегі физиканың жалпы бөлімінде қолданысқа енгізу табылады. 

Кілт сөздер: механикалық тербелістер мен толқындар, гармоникалық тербелістер, физикалық жəне 
математикалық маятник. 

 
Л.Ф. Ильина, A.A. Харисова 

Разработка мультимедийных презентаций на примере раздела  
«Механические колебания и волны» и их использование  

в вузовском и школьном курсах физики 

В преподавании физики, как и в преподавании других учебных предметов, должны применяться раз-
нообразные методы обучения. При выборе тех или иных методов обучения следует учитывать, преж-
де всего, характер решаемых на уроке учебных задач, возрастные особенности учащихся старших 
классов, студентов, их стремление к самостоятельным суждениям, уровень имеющихся у них позна-
вательных умений. В статье рассмотрены мультимедийные презентации на примере раздела «Меха-
нические колебания и волны» и их использование в вузовском и школьном курсах физики. Актуаль-
ность статьи заключается в необходимости разработки методики изложения темы с тем, чтобы ее 
можно было использовать при реализации как базового, так и профильного образования в школе и в 
университете в курсе общей физики. Кратко изложена теория вопроса, а также представлен кинемати-
ческий и динамический анализы колебательного процесса. Проанализированы особенности содержа-
ния данной темы в вузовском курсе физики. 

Ключевые слова: механические колебания и волны, гармонические колебания, физический и 
математический маятник. 
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