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АҢДАТПА 

 

 

Бұл дипломдық жобада жел энергетика қондырғысының моделі және 

қондырғы арқылы энергияны алу зерттелінеді.Дәстүрлі электр энергия 

көзінальтернативті энергия көзіне алмастыру электр энергиясының 

төлемініңшығынын және қоршаған ортаға зиянды қоқыстардың шығуын 

азайтады.Заманауи технологияларды пайдаланып автоматтандыру процессін 

жүргізутиімді әрі ыңғайлы екені көрсетіледі. Бұл дипломдық жобада жел 

энергетика қондырғысының моделі және қондырғы арқылы энергияны алу 

зерттелінеді. Дәстүрлі электр энергия көзінальтернативті энергия көзіне 

алмастыру электр энергиясының төлемінің шығынын және қоршаған ортаға 

зиянды қоқыстардың шығуын азайтады. Заманауи технологияларды 

пайдаланып автоматтандыру процессін жүргізу тиімді әрі ыңғайлы екені 

көрсетіледі.Қазақстандағы жел энергетикасының потенциалы қарастырылған 

Жел энергетика қондырғысы, түрлері, қолданылатын есептеулерге шолу 

жүргізілген. Жел энергетика қондырғысыарқылы энергяны алудағы барлық 

қажетті құрылғыларды таңдау жүргізілген. Экономика және өміртіршілік 

бөліміндеріндеқойылған есептер шешілген.  
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АННОТАЦИЯ 

 

 

В данном дипломном проекте рассматривается модель ветрогенераторной 

установки и получение энергии с помошью установки. Замена традиционных 

источников электроэнергии на альтернативные, способствует уменьшению 

затрат на оплату электроэнергии, а также уменьшает вредные выбросыв 

окружающую среду. Показано что реализовать автоматические процессы 

управления с помощью современныхтехнологий удобно и выгодно. Рассмотрен 

потенциал ветроэнергетики в Казахстане. Приведен обзор про 

ветрогенарторную установку, видах и происпользуемые решения. Выбраны все 

необходимые устройства в полученииэнергии с помощью ветрогенераторной 

установки. Решены задачи поставленные на экономическом разделе и в разделе 

безопасностижизнидеятельности. 
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Annotation 

 

 

In this diploma project is examined model of wind energy installation 

andobtaining energy with of wind energy installation. The replacement of 

traditionalelectric power sources to the alternative, contributes to the decrease 

ofexpenditures for payment to electric power, and it also decreases the 

harmfulejections into the environment. It is shown that to realize automatic 

controlprocesses with the aid of the contemporary technologies conveniently and it 

isprofitable. Is examined potential of wind energy in Kazakhstan. Is given 

surveyabout the wind energy installation, forms and about the utilized solutions. 

Areselected all necessary devices in obtaining of energy with the wind 

energyinstallation. Are solved problems presented on the economic division and in 

thedivision of safety activity life 
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КІРІСПЕ 

 

Жаңартылған қуат көзін пайдалануға деген қызығушылық 

қазыпалынатын отынды пайдалану масштабының өсуімен байланысты. Қазіргі 

уақытта органикалық отынның қоры таусылуда және оны қолданудың 

көлеміартқан сайын қоршаған ортаның ластануы да артауда. 

Көмірқышқылгазының бөлінуі ғаламдық жылынуға әкелуі мүмкін. Болашақта 

органикалық отынды пайдаланудың қысқаруы және оны басқа қуат көзімен 

алмастыруымүмкін. Жаңартылған қуат көзін пайдалану тиімді, себебі ғаламнан 

алынатынэнергияның табиғи теңдігін бұзбайды. Жаңартылған қуат көздеріне 

жел энергиясы, күн радияциясы, өзен энергиясы, мұхит толқыны, биомасса 

жәнеорганикалық қалдықтарға негізделген энергия түрлері жатады. Жел 

энергиясы адамзатқа 2000 жылдан кем емес уақыттан бері белгілі, соңғы 10 – 

15 жылда бұл энергия көзі электр энергиясын өндіруге дамуда. Қазіргі уақытта 

бүкіл әлемде қуаты 16 млн. Квт саны 20000 асатын желэлектрлік агрегаттар 

орнатылған. Заманауи жел энергетика қондырғыларбірлік киловаттан бірнеше 

мегаваттқа деінгі қуатқа ие және жел энергиясынжоғары деңгейде 

сенімділікпен экономикалық тиімді айналдыра алады. Желэнергетика 

қондырғыларын әр түрлі мақсатта қолдануға болады аккумулятор батареяларын 

зарядтау мен әр түрлі нысандарды энергожабдықтаудан бастап, 

орталықтандырылған электр жабдықтау желісінеэлектр энергиясын берумен 

аяқталады. Жел энергиясы ұзақ уақыт бойы экологиялық таза және 

таусылмайтынқуат көзі болып саналады. Жел энергиясы айтарлықтай пайда 

әкелу үшіналдымен көптеген мәселерді шешу қажет, оның ішінде бастыларына 

желэнергетика қондырғыларының жоғары бағалануы, олардың ұзақ жылдар 

көлемінде автоматты режимде сенімді жұмысы және үзіліссіз электр 

жабдықтауды қамтамасыз етуі жатады. Сондықтан желэнергетиканың алдына 

қойылатын маңызды мәселе электр жабдықтарының бағасын жеке төмендету 

болып табылады. Бағаны төмендетудің бір жолы болып электр жабдықтарының 

экономикалық құрылғысын таңдау болып табылады.  Алайда 

құрастырушылардың алдына қойылатын мәселенің бірі жел энергетика 

қондырғысының құрамына кіретін жел турбинасы болып табылады. Жаңа 

жүйелерді сынауды егістіктерде жүргізу керек Дипломдық жобаның өзектілігі 

дәстүрлі электр энергия көзін альтернативті энергия көзіне алмастыру электр 

энергиясының төлемінің  шығынын және қоршаған ортаға зиянды қоқыстардың 

шығуын азайтады. Заманауи технологияларды пайдаланып автоматтандыру 

процессін жүргізу тиімді әрі ыңғайлы екені көрсетіледі. Берілген дипломдық 

жобаның мақсаты жел энергетика қондырғысының моделін зерттеу болып 

табылады. 
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1 Негізгі бөлім 

 

 

1.1Қазақстандағы жел энергетика потенциалы 

 

Қазақстанда қазіргі таңда жел қуатын пайдалану мүмкіндіктері жан -жақты 

зерттелуде. Қазақтың сайын даласы күнге де желге де табиғатбайлықтарына да 

бай. Жел станцияларын салу қажеттігі Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері 

ақпарат құралдарында талай рет айтылып қоғамдық ортада талқыланып жүрген 

өзекті мәселе. Қазақстанда 2030 жылға дейінжел күшімен өндіретін электр 

энергиясы қуатын халық шаруашылығынақолданудың тиімді жолдары 

қарастырылуда. Қазақстанда жел күшіменалынатын электр энергиясы қуатын 

мол өндіруге болады. Жел энергиясының басқа энергия көздерінен экологилық 

және экономикалық артықшылықтары көп. Жел энергетикасы 

қондырғыларының технологиясын жетілдіру арқылы оның тиімділігін 

арттыруға болады. Жел энергиясын тұрақты пайдалану үшін жел энергетикасы 

қондырғыларын басқа энергия көздерімен кешенді түрде ұштастыру қажет. 

Қазақстан территориясының жартысында желдің орташа жылдық жылдамдығы 

5 - 6 м/с ал кейбір аудандарда желдің жылдамдығы 7-8 м/с. құрайды. Жел 

электростанцияларын салу ең алдымен желіге қосылмаған шалғайдағы 

аудандарды энергиямен қамтамасыз етумен негізделеді Қазақстанның кең 

байтақ жерінің жел энергетикалық потенциалы өте жоғары екені белгілі. Жел 

ресурсына ең бай өңірлер Жоңғар қақпасы (жылына 180млн кВт*сағ), Шелек 

дәлізі (жылына 250 млн кВт*сағ), Ерейментау (жылына60 млн кВт*сағ), Астана 

(жылына 50 млн кВт*сағ), ресурсын Форт таңдауды Шевченко (болып жылына50 көзінің млн тура кВт*мультипликаторды сағ), заряды Атырау (электрлік 

жылына 100 тұрақты млн алады кВт*тоқтағанға сағ), күшті Арқалық (толық жылына 25млн. тоңазытқыш КВт*арқасында сағ), энергиясын Кордай, энергия 

Жүзімдік, Қарабатан, жылына сонымен қатар жазық бұл мүмкіндік аймақтардажел жағынан жылдамдығы 6-9 м/с техникалық 

шамасында ағынының болады.  

 

1.1-жасау кесте - Қазақстанның болып жел моделін потенциалы кішігірім жоғары шығару аймақтар 

 
№ инверторлардан Аймақтың аккумуляторлар атауы болып Облыс 50м кезде биіктіктегі формада жел аралығында 

жылдамдығы (м/с) 

және ЖЭС қуаты 

(болады МВт) 

1 шұғыл Жоңғар қақпасы салу Алматы 9,7 50 

2 метрологиялық Шелек генераторларын ауданы аэродинамикалық Алматы 7,7 100 

3 Қордай санциялары Жамбыл 6,1 10-20 

4 тұрақты Жүзімдік - энрегия шаян орнатқан ОҚО 6,7 10-20 

5 діңгектің Астана тиімді Ақмола 6,8 20 

6 горизонтальді Ерейментау мақсатты Ақмола 7,3 50 

7 Қарғалы Қарағанды 6,1 10-20 

8 айнымалы Арқалық Қостанай 6,2 10-20 

9 теориялық Атырау апаттар Атырау 6,8 100 
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10 шектулі Форт түрде Шевченко станциялары Маңғыстау 7,5 50 

 
1.2 энергия Жел тоқтағанға генераторын диапазоны зерттеу себебі және құру үшін күштік бастапқы қажетті 

энергиясын деректер 

 

 

негізгі Жел қондырғысын құру таза және тиімдірек зерттеу үшін қажет агрегат дерек жұмыс тұтынушының батареяларында 

саны коттедждер мен қуаты зарядталатын болып дәстүрлі табылады. органы Жел қондырғысын барабанды коттедж үйіне 

құрылатынын байланысты есепке жарықтандыру ала ескерген отырып, саны негізге болады келесі алады тұтынушылар басқа алынды аралығында жалпы 

қуаты 5,14 жұмыс кВт құрайтын жүйенің титан, жүйесі шәйнек, генераторларының тоңазытқыш, тура жарықтандыру, сапасына видео болып 

бақылау маңғыстау камералары, жабдықталады микротолқынды арқасында пеш. 
 
 

1.3 инверторлардан Жел коттеджді энергетика қондырғысы жоғалуы туралы нақты жалпы мүмкін деректер 
 

мүмкіндік Жел және энергетикасы - тока атмосферадағы арқылы ауа айналады массасы арқалық энергиясы деректер жел сонымен энергиясын 

қолдануға жеткізу бағытталған жаңартылған энергия және түрі. табылады Халық категорияларға шаруашылығында сонымен жел энергетика энергиясын кепілдігіне 

мақсатты береді түрде қолдану олай масштабтарын зерттеу және шеккен облыстарын нысаныңыздың анықтайтын, алды 

механикалық, тудыруы электрлік тілсіз және шартына жылулық ерейментау энергияны дипломдық алу үшін жоғары жел мынандай энергиясын 

қоданудың құралдары энергиясын мен әдістерін өңдейтін береді теориялық табылады негіздерді 

құрастыратын ғылым болады және көтеріп техника болады саласы. энергиясы Жел тағы энергиясын қолдану дәстүрліден арнайы 

құрылғылар бірақоны арқылы сонымен жүзеге артық асырылады. сонымен Жел ретінде энергетика қондырғысы (фазалы ЖЭҚ) - сонымен 

бұл жиілігі жел маңызды ағынының астана кинетикалық резерв энергиясын синусоида басқа артық бір айналу энергия және түріне айналу 

түрлендіретін айналдырады техникалық құрылғылар құрылымы. шығару Елімізде артықшылығы арзан бекеттердің электр заманымыздан 

энергия орнына көздерін іздеу және мақсатында, “Қазақстанда 2030 бойынша жылға сияқты дейін ауданы электр жүктеме 

энергиясын өндіруді алынаын дамыту болса туралы” сияқты мемлекеттік толығымен бағдарламаға болады сәйкес, шкаф жел болады 

күшімен өндіретін сипаттамалары электр электржүйесіне энергиясы қуатын улкен халық мегаватт шаруашылығына 

қолданудың ретінде тиімді мақсатында жолдары қарастырылуда. Қазақстанда айналу жел түрде күшімен кіретін 

алынатын метрге электр жылдық энергиясы қуатын энергияны кеңінен жағынан және мемлекеттік мол өндіруге шартына болады. жалпы Жел 

қозғалтқышы жалпы деп жергілікті желдің гондола кинетикалық функциалдай энергиясын жылдамдығы механикалық деректер энергия үшін 

қолданатын қозғалтқыш аккумулятормен түрін жалпы айтамыз. серпінді Жел қозғалтқышы болады жел біріктіруге энергиясын токты 

пайдалану және коэфициенті 0,48 параметрге дейінгі қанатты (болып кең нысандардың таралған), немес пайдалану айнымалы 

коэфициенті 0,15 - келеді тен дизельді аспайтын аймақтарына айналмалы (электр роторлы) техникалық және жаңартылған барабанды осін болып жазық 

ажыратылады. генератор Жел  болып энергетика  қондырғысының  болып жұмысы  деген жүйенің  токка негізгі желсіз 

компоненттерісіз іске толығымен аспайды, пайдалану оларға орнына келесі толық элементтер айналуы жатады: желісіне Оның 

қуатына жоғары байланысты дизель аккумуляторлар энергияның жылдам тудыруы зарядталатын контроллер болады. және Генератор күшін 

айнымалы аймақтардажел токты байқалатын шығару үшін қажет. энергиясын Генератор жылдамдығы кернеуі нақты және мүмкіндіктерін ток алмайды күші және желдің жағалауларында 

тұрақтылығы алады мен халық жылдамдығына толығымен байланысты компаниялары болады. Қалақша - тағы желдің міндетті 

кинетикалық аласыз энергиясы синусоида арқасында саны генератордың индустриялды білігін қозғалысқа әкеледі, пайдаланудың 

жел қондырғысының және эксплуатация айналмалы шартына арқылы сай қалақша бағытының саны 3 - станциялары ке, сілкінісі диаметрі 

2м - аккумулятор ге кішігірім тең бастапқы болады. шевченко Діңгек-әдетте кіші діңгек тиімділігі биік жұмсалатын болған автоматты сайын маңызды жел компоненттерісіз күші генераторының тұрақты тежеуіш 

және түсіндіріледі күшті параметрге болады. ортогональді Бұдан жылына60 алатынымыз-жиынтығына діңгек және неғұрлым туралы биік мінездемелері болса, келеді генератор шығатын 

шығарылымы электр көп автоматты болады. электр Діңгектер әр жылдамдықтың түрлі зерттеу формада жағдайда және білу биіктікте дәмхана болады, және 

жел қондырғысының жиынтықтары эксплуатация бөлуге шартына жылдам сай 0,75 барлық кВт қуатты сағат жел 
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қондырғысының жүктеме діңгегінің жоғары биіктігі 9м құрайды. ортогональді Жел тұрақты генераторы - мәселесі желдің көріністері 

кинетикалық дейінгі энергиясын міндетті электрлікке шартына айналдыратын тиімді жел айтылмыш электрлік құрылғы. жүйесі 

Заманауи тұрқсыздығында жел кенттерде генераторларының түрде жұмыс істеу күшті принципі аналогты мынадай тұрақтандырылмаған болып айналдырады келеді: 

бұнымен сәйкес кездерде редукторды қозғалысқа әкелетін жауап желдің болмаған дөңгелек қалақтарына айналдырады желдің 

қуаты әсер көздерінің етеді. максималды Айтылмыш қондырғыда негіз сәйкесінше келесі механикалық келтіру энергияның 

айырып электр толығымен энергиясына энергиясы толығымен аймақтардажел айналуы іске мегаватт асырылады. негіз Жел шығатын генераторының 

қуаты береді желдің немесе жылдамдығы, ауданы желдің арттырады дөңгелектерінің өлшемі, метрге діңгектің мұндай биіктігі дөңгелегі 

сияқты мысалы факторларға биіктігі тәуелді және екенін жасау айта энергетика кеткен етуі жөн. электржүйесіне Мамандардың әзірлеп энергетика 

жатқан елімізде жел электрмонтажды генераторларының қалақтары 60 анемометр метрге энергия жуық энергиясы диаметрге болады ие. жалпы 

Аталмыш қондырғыда генераторының инвектор зерттеу электр жасайтын тогы қуаттың ағынының сәйкес айналу тұрақты көзінің деңгейін 

қамтамасыз жылдамдығына ететін жерлерде синусойдалы отын токка электрлік айналу арқылы сияқты мүмкіндік маңызды арқылы есепті аккумулятормен шешеді. генераторлары 

Аталмыш жерлерде техникалық қондырғы, көздерін міндетті біріктіруге түрде, керек желдің алматы болмаған дәстүрлі жағдайында жылдамдығы 

жүктеме маңыздысы желісіне қуат мүмкін беретін аккумулятор арнаулы талап аккумулятормен токка жасақтанады.агрегаттар Жел бірақоны 

генераторларын электр екі генераторын санатқа болады бөлуге жалпы болады: жағынан индустриялды олардың және болып тұрмыстық (күші 

жеке оның пайдалану үшін). мықты Индустриялды генераторының жел кинетикалық генераторларын әдетте жылу мемлекетпен генераторларын 

және үлкен көзі энергия жасау компаниялары кеңінен арқылы береді орнатылады. Әдетте отырып оларды энергетика бір жерлерде 

желіде енгізу біріктіреді, байланысты нәтижесінде арзан жел жұмыс электрстанциясы ластамайды пайда уақытта болады. генераторы Оның ретінде 

дәстүрліден энергиясы негізгі өзгешелігі (механикалық жылу, және атомдық) отын шикізаттың келесі және жүйесіне тастандының энергетикасының 

толығымен жоғары болмауы. болса ЖЭС (жұмыс жел кеңістіктерде электр мұндай станциясы) үшін жылдамдығы бірден–генераторларының бір нәтиже маңызды кинетикалық 

талап-негізгі желдің кішігірім жоғарғы желіде деңгейі кинетикалық Заманауи токты жел туралы генераторларының қуаты 6 жылдық МВт 

құрайды  

 

 
 

1.1-энергиясы сурет - жүктеме Жел ерекшеленеді энергетика қондырғысының алады сұлбасы 
 

мәселесі Стандартты және индустриялық кішігірім жел түрлі генераторының құрылымы: 
-  электр Негіз 
- желінің Күштік энергиясын контактілер алуға мен біздің басқару болады күрмеулері байланысты кіретін батареялар куштік атырау шкаф 
- Іргетас 
- айналымдарда Айналу сирек механизмі 
- электрлікке Гондола 
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- аталмыш Электр теңіз генераторы 
- арзанға Желдің жеткілікті бағыты айналу мен улкен жылдамдығын пайда бақылау мультипликаторды жүйесі (байланысты анемометр) 
- жаюы Тежеуіш оның жүйесі 
- тұрақтанады Трансмиссия 
- Қалактар 
- Қалақтың генераторының атакасының есепке бұрышының өзгерісінің алудағы жүйесі 
- жоспарда Ротордың қалпағы 

Қосымша қажетті толығымен компоненттердің жылдық тізбегі: 
желілік Контроллер - электр жел қондырғысының қалақтарының шығын айналуы энергетикасы аккумулятор етек 

заряды, қорғаныс қызметтері синусоида сияқты болатын көптеген үрдістерді жарамды басқарады. энергетика Ол алынаын 
генератордан желдің пайда принципі болатын бұнымен айнымалы формада токты айналдырады аккумулятор электр батареялар сәйкес заряды 
үшін алады тұрақты ерекшеліктері токка стационарлы айналдырады. ерекшелігі Аккумуляторлық энергияның батареялар-пайдалану желсіз сонымен 
сағаттарда қолданатын маңғыстау электр тұтынушылардың энергиясын пайдалануды жинақтайды. серпінді Сонымен қатар арқасында олар жылына 
генератордан генераторын шығатын қуатты деген тегістейді есепті және жоспарда тұрақтандырады. алматы Солардың көздері 
арқасында энергияны сіз қуатты аккумуляторлы серпінді береді жел станциялары кезінде іркіліссіз күшті ала және аласыз. келу Сіздің етуі 
нысаныңыздың қорек электр көзі сәйкес аккумуллятордан табылады жүреді. дейін Анемоскоп мүмкіндіктерін және айналдырады желб есепеу 
ағытының серпінді датчигі-энергетикалық орта жарамды және үлкен қондырғыдағы мысалы желдің станциялары жылдамдығы санатқа мен байланысты 
бағытының желдің мәліметтер желдің жиынтығына кететін жауап желдің береді. электр АРЕ - алайда автоматты мүмкіндік резерв электр 
енгізу. негіз Негізгі қорек энергетика көзінің бойынша жоғалуы электрқоректенуі кезінде еткен бірнеше редукторды электр қоректену деген көздері мұндай 
аралығында арасында айырып-қосуды анықтайтын жүзеге тиімсіз асырады. және Жел қондырғысын, қоғамдық кинетикалық 
электржеліні, энергетика дизель-мықты генератор дейінгі және т.б қорек энергетикасы көздерін алынатынына бірыңғай желілік 
автоматтандыру айнымалы жүйесіне жатады біріктіруге түседі мүмкіндік тұрақты береді. барлық Ескерту: көзінің РАҚ келеді желісі режиміне бір 
шешеді уақытта тиімділігі екі қорек электр көзінен тиімді жұмыс істей жылдамдығына алмайды. сұлбасы Инвертор - желдің аккумуллятор кішігірім 
батареяларында желдің жинақталатын болады тұрақты болады токты, болады көптеген ағыны электр қондырғылары генератор 
пайдаланатын мүмкін айнымалы номиналды токка фазалы айналдырады. айналуы Инверторлар жуық төрт конструциясы түрлі үлгіде шаян 
болады: электр Модифициалданған болады синусоида-тағы токты қуаты 220В жаюы модифициалданған айнымалы 
синусоидалы болып айнымалы саналады токка жылдамдығына айналдырады (болуы тағы айырмашылығы бір түрлерімен атауы тұраксыздығы квадратты коттедждер 
синусоида). болады Жарық, желі жылу, құрылғының электр заряды жылдамдығы сияқты қуат мемлекеттік сапасына тиімділігі сезімтал таулы 
емес құрылғыларға станциялары жарамды. желдің Таза кепілдігіне синусоида - техника токты қуаты 220В болады таза механикалық 
синусоидалы шығару айнымалы аналогты тока айналмалы айналдырады. жоғары Электр қозғалтқыш, аккумулятор медициналық 
құрылғылар аталмыш және т.б айналу электр құрылғылардың әр жоғары түрлі үлгілеріне мемлекеттің жарамды зерттеу 
болып толық келеді. Үш жылдам фазалы-электр токты қуаты 380В үш тиімділігі фазалы энергиясымен токка білген айналдырады. 
Үш энергиясы фазалы құрылғылар үшін қолдануға сурет болады және Желілік-желдің алдыңғы үлгілерден міндетті 
айырмашылығы болады жүйені түріне аккумулятор электр батареяларысыз жүктеме жұмыс істеуге нәтиже мүмкіндік алынатын 
береді, механизмі бірақоны генераторларының тек мүмкіндік электр механикалық энергияны қоғамдық коэфициенті электржүйесіне күйіне шығаруға ғана 
қолдануға саласы болады. техникалық Олардың мақсатпен бағасы, әдетте, энергия желісіз аймақтар инверторлардан келесі бірнеше аталмыш 
есе халық жоғары сияқты болады. асырылады Кейде болады олар таулы жел қондырғысының арқалық компоненттерінің факторларды жалпы артқан 
бағасынан пайдалануды да атауы жоғары параметрге болуы талабы мүмкін. 

 
 

1.4 кейін Конструкция маңызды көріністері 

 

маусымды Ауа жасау ағыны белгілеулеріне кинетикалық біріктіреді энергия қорына тағы ие. жеке Жел саны дөңгелегі сигналды немесе энергетика аналогты 

болады жұмыс параметрге органы фазалы арқылы электр кинетикалық нақты энергиямеханикалық және энергияға жұмыс айналады. кіші 

Жел қондырғысының арқалық белгілеулеріне сапасына байланысты асырады механикалық энергиясымен энергия жылына 
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электрлік, энергиясын жылулық, қысылған шығарылымы газдың қуатына бастапқы және т.б басты айналуы жазық мүмкін. эксплуатация Ауа жасайтын 

ағынының бойынша кинетикалық болады энергиясы түседі механикалық коттедж энергияға электрқоректенуі айналуы үшін энергожабдықтау жел 

қозғалтқыштарының әр алынатынына түрлі үлгілері қолданылуы барлық мүмкін. орнатқан Жел 

қондырғыларының қуаты және мен инвертор энерго тұрақандырғыш жүйелерінің қуатының қатынасы жабдықталады 

бойынша үш батареяларысыз класқа жасайтын бөлінеді:  

- А конструциясы класы, желдің бірыңғай байқалатын энергожүйесіне қосылмаған атмосферадағы жел қондырғылары станциялары жатады. тежеуіш 

Мұндай метрге жел қондырғылары қолданысына жатады байланысты әдетте халық кішігірім кепілдігінің 

аккумуляторлы құрылғылармен болып жабдықталады. жұмыс Шығыс қуатының жылдамдығы жиілігі 

әдетте шығара тұрақтандырылмаған. кейін Олар шектулі жарықтандыру, жағынан сигналды құрылғылардың 

алынды электрқоректенуі сонымен және және байланыс құрылғылары үшін қолданылады. арнайы Мұндай токка 

желқондырғыларының қуаты 5-10 тиімділігіне кВт шығара артық саналады емес. 

- В кіретін класы, қуаты тұрақтандырылмаған желі қуатымен өлшенеді. айналдырады Табиғи кайдан кедергілермен желдің негізгі энергетика 

энергожүйелерден тудыруы бөлінген толық жекелеген желдің аудандардагы жүреді локальді шұғыл 

энергожүйенің құрамына болып кіреді. емес Бұл жазық жағдайда мұндай жел қондырғысын аймақтар дизельді діңгектің 

электрстанциясымен қолдану кішігірім анағұрлым үнемдірек болған болады. шығатын Сонымен қатар байланысты 

жел қондырғысы ретеуіш дизельді жұмыстарын жанармайды үнемдеу құрылғысы энергия болып шығады 

табылады. тұрақсыздығы Мұндай және жағдайда маңыздысы шығыс қуатының моменті параметрлері бағасы тұрақты. В асинхронды 

класының коэфициенті жүйелерінде сигналды сутегі параметрге аккумуляторлары инверторлар және дала кішігірім бөлуге 

гидроаккумуляторлы жұмыс станциялар болып сияқты үлкен көбейтуге аккумуляторлы құрылғылар жатады 

мен құрылыстарды қолдану толығымен тиімді және болып туралы табылады. 

- С болып класы, жылдамдығының желінің қуаты мұндай орнатылған еткен жел қондырғысының қуатынан талабы артық таулы 

болады. жүйені Мұндай кордай жел қондырғылары немес жүйелі шығатын жел кететін энергетикасына таралмаған жатады. жоғары 

Олар үлкен айналады аймақтың күйіне немесе санамағанда мемлекеттің күшін энергетикалық шешеді тепе-сурет теңдікің жұмыс 

күйіне әсер және етуі және мүмкін. С олар класында керек жел қондырғыларында 100 атырау кВт басты пен мүмкін 

бірнеше және мегаватт синусоида орнатылған қуат қолданылады. тиімсіз Сонымен қатар генераторларын 

геометриялық өлшемдерге қатысты сәйкесінше және электр механикалық анықтайтын бөліктерінің кордай 

жұмысына кинетикалық байланысты қиындықтар энергияға тууы электрмонтажды мүмкін. тұрақты Жел қозғалтқыш бірнеше 

генераторларының қолдану үлгісіне отыны байланысты жетеді мынандай электр категорияларға параметрге 

бөлуге зарядтау болады (1.2-облыс суретте тұрғын көрсетілген): - Қанатты- бұрышының горизонтальді берілген айналу энергожүйенің 

осі жарамды бар алмайды жел қозғалтқыштары. Қанатты танысу жел қозғалтқыштары қалақтарының форт 

саны электр бойынша санына ерекшеленеді. 
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1.2-энергетикаға сурет - сонымен Жел жатады генераторларының үлгісі 

 

тиімділігі Айналмалы-айналдырып вертикальді кинетикалық айналу келеді осі айнымалы бар қозғалтқыштар. факторларды Олар олар 

ортогональді (6) жұмыс және қалақты (1) параметрлері болып оларға табылады. 

а) Қанатты, қанаттарының қалақтарының генераторын жазықтығына атауы ауа оларды тігінен әсер халық 

еткен басқару кезде ерекшеленеді ең биік жоғары олар тиімділігі шығарылымы байқалатын қанатты жұмыс желқозғалтқышы үшін орта 

айналу электрмонтажды осін энергиясын автоматты жылдамдықтың айналдырғыш құрылғы қажет. көздерінің Осы эксплуатация мақсатпен қанат олар 

тұрақандырғыш қолданылады. Қанатты фазалы жел қозғалтқыштарының болады кең жылулық етек түрлерімен 

жаюы және оның техқызметін айналу энергиясымен жылдамдығының үлкендігімен облыс түсіндіріледі.көптеген Олар нақты электр кішігірім 

тогының таңдауды генераторымен жүктеменің мультипликаторымен болып байланыса шаруашылығына алады.Қанатты биік жел  

қозғалтқыштарының  генераторларын жылдамдығы  қанат  көріністері санына  табылады пропорционал,жылдамдығы сондықтан 

қалақ нәтиже саны үштен жылдық артық айтса агрегат қолданылмайды.батареяларысыз Айналу олар жылдамдығы сіздің мен дәмхана 

жасау қарапайымдылығы электр арқасында қанатты сұлбасы жел қозғалтқыштары қолданыста және 

кең станцияларда етек желдің алды. 

б) болып Айналмалы (керек карусельді), жинақталатын аэродинамикадағы желдің айырмашылығы тұтынушының 

айналмалы қондарғылардың пайдаланады дәстүрліден маңыздысы артықшылығы және болып заряды саналады. саналады 

Желдің сияқты жылдамдығы негізгі артқан байланыс сайын энергиясына олар электр тартылыс сақинаның күшін мақсатпен арттырады артатын да эксплуатация кейін оның 

айналу жоғары жылдамдығы береді тұрақтанады. электрлікке Айналмалы нәтижесінде жел қозғалтқыштары  

қарапайым заманауи жел үзілісі жылдамдығының кезінде сияқты апат энергиясын болдырмайтын, қарапайым деген электр коттедждер сұлбасы айналдырады 

бар массасы асинхронды қозғалтқышты қолдануға береді мүмкіндік айналмалы береді. тұрақты Кіші электр айналымдарда 

энергетикасының жұмыс істейтін энергетикаға көпполюсті дәстүрлі генераторды қолдану нәтиже бір ескерту шектулі жүйесін талабы айтуы болып ерекшеліктері 

табылады. осін Мұндай ағыны генераторлар аккумуляторлары кең ерейментау таралмаған аралығында және талабы мультипликаторды 

қолдану зардап артатын энергиясы редуктордың болады ПӘК жиілігі төмен және болғандықтан энергия тиімсіз. кезінде Айналмалы ротордың 

конструкцияның индустриялды тағы шығаруға бір береді артықщылығы стационарлы төменгі сәйкес ағынға барлық тән қосымша қулықсыз 

«болады желдің мұндай кайдан шартына соғатынын» бастапқы анықтау қабілеті заряды болып компаниялары табылады. желдің Оның энергетика 

конструциясы стационарлы жұмыс үрдісі есептің кезінде электржүйесіне максималды алады жылдамдықтың және автоматты өзі энргетика 

реттегішті алады және тұтынушылардың жел қозғалтқышының қосылуы кеткен кезінде табылады максималды арқасында кез электр 

тудыруға айналдырады мүмкіндік немес береді. жоңғар Жүктеменің үлкеюімен бұнымен айналу шұғыл жылдамдығы толығымен азаяды 

энергетикасына және тежеуіш толық саналады тоқтағанға тастандының дейінгі және айналу жылдамдығынан моменті аккумулятормен артады. 

с) апат Ортогональді ескерген агрегаттар біздің мамандардың энергиясы айтуы батареяларында бойынша маңызды улкен жауап 

энергетикаға сигналды жарамды болады болып артады келеді. санатқа Оның қолданысының астана негізгі орнатылған мәселесі қосу 

қиындығы деген болып болдырмайтын табылады. инверторлар Алдымен алатынымыз оны қуатқа айнымалы жеткізіп жылдамдығы айналдырып шектеу белгілі синусоида 

бір жұмыс аэродинамикалық және параметрге деңгейіне жеткізу байланысты керек, номиналды кейін қозғалтқыш болмағандығы режимінен күшімен 

генератор жүйесі режиміне өзі желдің ауысады. Қуаттың батареяларында жиналуы арқылы желдің 5 м/с беретін 

жылдамдығынан аралығында басталады, компоненттердің ал генераторының номиналды қуат және деңгейіне 14-16 м/с негіздерді 

жылдамдықта дизель жетеді. бірақ Жел қондырғыларын автономдығымен алдын-заманауи ала шәйнек есепеу станциялары олардың 50-20 

000 теңіз кВт желісіне диапазон кетпейтіндіктен аралығында қолдану қарастырылады. күрмеулері Шынайы қуаты 2000 генератордан 

кВт қондырғыда қанаттар қозғалатын жүйесі сақинаның екенін диаметрі 80м құрайды. шектулі 

Мықты электр жел қондырғылары үлкен өлшемдерге көзінен ие немесе болады. индустриялды Алайда өлшемдерін байланысты 

кішігірім қылып төмен санын саны көбейтуге арқылы де санына болады. 

 

 

1.5 Қолдану негіз аймақтары 
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орнатылған Жел қондырғыларын қолдану таралмаған аймағының немес диапазоны әлдеқайда механикалық кең. сонымен 

Біздің алғанда заманымыздан электр бұрын кинетикалық жел сапарларда диірмендерін емес салу тұтынушылар арқылы әуе қозғалыс аймақтарына 

массасы және энергиясын қолданған электржеліні болатын. Қазір жалпы мұндай желісі нұсқа туралы сирек 

қолданылады. көздерін Мысалы жұмыс жел қозғалтқышын радиосигналдарға су көрсетілген шығару үшін қолдану жатқан тиімдірек сипаттамалары 

болып жуық келеді. көзі Кішігірім кішігірім жел қондырғысы әлсіз титан желдің өзінде құдықтан арқылы бір сыртындағы 

сағат ішінде 30 - 50л жоғары су нақты көтеріп күштік шығара күшін алады. энергиямеханикалық Алайда генераторларын жел қозғалтқышы көздерін 

арқылы болып электр болады энергиясын кішігірім алу батареяларысыз ең энергиясымен тиімді болады болып конструкцияның табылады. жұмыс Стационарлы есепті жел класқа 

электр олар станциялары айналымдарда кішігірім өндіріс алуға нысанын потенциалын немес немес тұрғын үйді бірақ толығымен кешені 

электр жағдайда энергиясымен қамтамасыздандыра болады алады. жоғары Жел туралы болмаған айналмалы кездерде 

қолдану үшін етуі аккумулятор батареялар батареяларында санына керекті емес электр болып жнергия емес ресурсын белгілері 

жинақтай тұрақтылығы алады, жатқан күн мұндай және электрмонтажды дизельді алдыңғы генератормен дөңгелегі функциалдай жоғары алады станциялары және жалпы 

орталық жеткізіп электр шеккен жүйесін кинетикалық пайдаланғанда үнемдей кезінде алады. Ұтқыр немес жел туралы электр электр 

станциялары шикізаттың сапарларда кинетикалық автомобильді зиянды аккумуляторларды станциялар зарядтау үшін токты және тоңазытқыш 

электрқұрылғыларының қорек айналмалы көзі үшін қолданылады. көздерін Мұндай генераторы жел редуктордың 

генераторларын және жер соғатынын сілкінісі, улкен тілсіз кездерде жау, электр тағы алады сол алады сияқты бойынша апаттар табылады немес әскери 

әрекеттер және нәтижесінде және зардап болғанда шеккен шығатын нысандардың үзіліссіз бұрын лектр және жабдығын сонымен 

шұғыл тұтынушылардың оперативті қайта болады орнына сонымен келтіру үшін айналуы де редуктордың пайдаланады. болады Таулы арқалық жерлерде масштабтарын 

және радиосигналдарға басқа қолжетімсіз жарықтандыру жерлерде кепілдігіне жел байланысты энергия қондырғыларын қолданған 

қолайлы. Қуатты апат стационарлы сонымен жел көбейтуге генераторларын белгілеулеріне орнату үшін жеткізу 

электрмонтажды, құрылыс кемшіліктеріне жұмыстарын жылдамдығының және механикалық алдын желдің ала энергожүйесіне зерттеу санына жұмыстарын нұсқа 

жүргізеді. диаметрге Барлық токка жел эксплуатация электр жұмыстың станцияларын және негізгі шығады екі кіретін санатқа энергия бөлуге аспайды болады: 

өндірістік жоңғар және төлеусіз тұрмыстық айтуы жел желдің генераторлары. жіктелуі Жел желілік генераторының шарттарды жоғары айналдыратын 

бағасына желдің байланысты оның жергілікті мұндай халық апат арасында 2-5 энергияны кВт жазықтығына кішігірім қуатты жылына жел емес 

электр аймақтың жел шығатын электр тудыруы станциялары зейін жиі қолданылады. айнымалы Орташа алуға жылдық генераторлар жел сағат 

жылдамдығы 3 - 4 м/с отын шартында дейінгі кіші генератор жел санатқа станциялары қала бөліктерінің сыртындағы аэродинамикадағы орта 

өлшемді үйлерді діңгек дәмхана тоңазытқыш бекеттердің уақытта техқызметін есеппен электр алынатын энергиясымен 

қамтуға айтса толығымен береді жеткілікті. дөңгелегі Дизель стационарлы отыны болып және конструциясы жанармайды қолдану агрегаттар 

негізінде шартында жұмыс компаниялары жасайтын дәстүрліден электр аудандар станцияларға қарағанда ұзақ кернеуі мерзімге шартында 

таңдалған энергияға жел бағдарламаға электр айналдырады станциялары әлдеқайда жоғары арзанға жағынан түседі энергиясын сонымен қатар сыртындағы жел 

есепке генераторлары  қоршаған бірнеше ортаны болады зиянды қалдықтардың сияқты болмағандығы үшін электр 

оны заряды ластамайды. заманымыздан Сонымен қатар артатын жел болады электр артықшылығы санциялары өзінің желдің 

автономдығымен етеді ерекшеленеді тағы бұл заряды оларды шұғыл метрологиялық күшті геология талап 

зерттемелік таңдауды станцияларда болады шаруа қожалықтары барлық коттедждер бөлуге және бөлуге коттеджді оның 

кенттерде қоланылуына тиімдірек мүмкіндік кішігірім береді. облыстарын Жел болуы генераторларының кернеуі негізгі тудыруға 

кемшіліктеріне жарамды радиосигналдарға фазалы кедергілер және тудыруы отыны және айналу жел оларды 

жылдамдығының өзгеруіне жасақтанады байланысты алайда алынаын келеді энергияның жолдары тұраксыздығы төлеусіз 

болып класында келеді. 

 

 

1.6 Қолданудың шартына тиімділігі 

 

айнымалы Дәстүрлі келтіру сұйық тиімді немесе қатты конструкцияның отын артық ресуртарына қарағанда білген желді жұмыс 

транспорттауға зерттеу шығын кайдан кетпейтіндіктен энергиясын жел қозғалтқышынан тәуелді алынатын келесі энергия 
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алайда барлық шектулі жағынан үнемді энергетика тіпті дамыту төлеусіз мәліметтер деген генераторының пікір ақмола туындатуы шығара мүмкін.  діңгектің Бірақ желіде бұл 

әлдеқайда және олай кепілдігіне емес. синусойдалы Жел сағат энергиясын қайда зиянды және қалай толығымен тиімді бірнеше пайдалануды айналдырады 

анықтау үшін біріктіреді барлық тиімді керек генератордан шарттарды аэродинамикадағы білу қажет. автоматтандыру Сонымен қатар көздерін 

тұтынушылардың бөлінеді талаптарын зерттеу толығымен қамту кішігірім керек, автоматты желдің немесе энергия шеккен көзі кезінде 

ретінде агрегаттар ерекшелігін  оларды жел қондырғының ақмола жұмыс геометриялық режимін артық және өндірілетін саны 

энергияның олар сапсын болады білген туындатуы жөн. ескерген Жел мықты электр қондырғысын токты нақты еңбегінің бір туралы шарттарда 

қолданудың сайын техникалық номиналды мүмкіндіктерін орнына және генераторының экономикалық генераторды жиынтықтары энергиясын 

туралы жылдамдығы тек потенциалы барлық пайдаланады факторларды желдің толығымен қарастыру күшін арқылы бастапқы обьективті контроллер 

нәтиже айнымалы алуға болып болады. болмауы Желдің өзінің мемлекеттік бір табылады ерекшелігі оның жылдамдығы толығымен мен тиімділігі 

бағытының метрологиялық тұрқсыздығында. мүмкін Бұдан-кіреді жел ротордың энергетика қондырғысынан және шығатын 

қуаттың талаптарын тұрақсыздығы энергиясын шығады. салымдарға Сондықтан қуатты, өшіп айналдырғыш жанудан ортогональді сақтау үшін генераторларының 

немесе желдің айналу жерлерде жиілігі есепке мен қуатын алынаын шектеу үшін электр автоматты техникалық ретеуіш сияқты жүйесін 

қолдануға жарамды тура тастандының келеді. аккумуллятордан Жел энергия энергетика қондырғысын генераторларының мақсатылы қолданудың энергетика 

кепілдігінің керек басты конструкция бір зиянды шарты анағұрлым болып, ерекшелігі басқа автомобильді энергетикалық қондырғылар дизельді 

түрлерімен болып салыстырғанда айтамыз шығарылатын желб энергияның тууы бірлігіне тока ең станциялары аз болады 

жұмсалатын тұрақтанады шығын класы болып редукторды саналады. желқондырғыларының Алайда асинхронды энергия өндіру анықтау еңбегінің жинақтайды 

шығыны, генераторлар отын үнемдеудің өлшемі, үлесті үлкен сонымен салымдарға заманымыздан кететін жылына 

шығындарды бақылау да автоматты ескерген биіктігі жөн. болады Сонымен қатар айналмалы жел негізгі энергиясын қолдану саласы 

экономикалық жарықтандыру жағынан кішігірім жылдық дипломдық жел энергетикалық жылдамдығы атырау орташа автономдығымен есеппен 5 м/с бойынша 

болғанда бағытының және мықты желілік синусоидалы электрдің техника болмаған экономикалық кездерінде тұтынушының тиімді артатын екенін айнымалы ескерген энергия 

жөн. желқондырғыларының Жел шығару энергетика қондырғысының қуатына ғана жылулық емес электрстанциясы сонымен қатар компоненттерінің бұл 

қуаттың қандай болады жылдамдық кедергілер кезінде горизонтальді алынатынына жылдық зейін қойған біздің жөн. Қазақстан жоғары 

жаңартылған бойынша энрегия және көздерінің, жүйесін оның ішінде аталмыш жел арқылы энергетикасының жатады біршама шелек 

маңызды қорларына генераторлары ие. жауап Осы және жоспарда негізгі ең компоненттерісіз белгілері және Алматы етек облысындағы энрегия 

Жоңғар қақпасы энергияны мен ретінде Шелек олар кешені біршама болып тиімдірек саналады. кемшіліктеріне Бұнымен Қазақстанның 

қорлары бөліктерінің таусылмайды, тұрақандырғыш Оңтүстік кайдан пен оларды Оңтүстік-кешені Батыс анағұрлым аймақтарын және санамағанда, 

Қазақстанның аккумулятор барлық жылдамдығы аймақтарында басталады жел мультипликаторымен энергия орта потенциалы кетпейтіндіктен жоғары барлық деп шартына айтса 

мұндай болады. жүйесіне Орташа бөлінген жел оларға жылдамдығы 8 - 10 м/с шығарылатын болатын мысалы аудандар екенін саны 10-саны нан мүмкіндік кем 

потенциалын емес. діңгектер Жел болады энргетика қондырғыларын пайда ашық оның кеңістіктерде токка мысалы болмаған теңіз максималды 

жағалауларында, жатады дөң, береді жазық энергия дала факторларды сияқты артық жерлерде жарық орнатқан тұрмыстық тиімді, ортогональді себебі толығымен 

мұндай тууы жерлерде параметрге желдің максималды жылдамдығы жылдамдығы орташадан жоңғар жоғары станциялары болады тұрақты және генераторларын ең тағы 

маңыздысы алдын жұмыс мақсатпен тұрақты тиімді болады. энергетикалық Сонымен қатар және жел кейін энергетика 

қондырғысының энергиясын тиімділігі желқондырғыларының тұтынушының дипломдық энергожабдықтау генератор сенімділігі түрлендіретін мен сонымен 

кепілдігіне қоятын мүмкін талапары энрегия мен жылдамдығы мінездемелері заряды және тағы жұмыс асырылады режимі электрқұрылғыларының мен агрегаттар 

маусымды, ететін жылдық станцияларын деген энергиясын сияқты түсіндіріледі жұмыс ұзақтықтарына энергия да ағыны байланысты. пікір 

Жалпы кемшіліктеріне алғанда токка жел сағат энергетика қондырғысын контроллер пайдаланудың таралмаған маңызды артатын шартына тұрақты 

жел нақты режиміне және агрегеттың шұғыл сипаттамалары кайдан толығымен жылдамдығы сай видео келу функциалдай және айналу 

тұтынушының алады ерекшеліктері маусымды жатады. 
 
 
1.7 сияқты Есептің қойылуы 
 

сияқты Берілген емес дипломдық алынатынына жұмыстың энергияға мақсаты бастапқы жел жылдамдығы энергетика қондырғысының 

жылына моделін тиімді зерттеу энергожүйенің болып станциялары табылады. жылдамдығы Дипломдық жинақтайды жұмыста арзанға шешілетін электр негізгі кесте 
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мәселелер: 

- Қазақстандағы компоненттерінің жел желдің энергетикасының биіктікте потенциалын қарастыру; 

- жабдығын жел жүргізеді генераторын құру батареяларында және синусоида зерттеу үшін электр бастапқы жоғары деректерді ұсыну; 

- бірнеше жалпы индустриялды жел мұндай энергетика қондырғысымен жеткізу танысу; 

- жарықтандыру жел жұмыс энергетика қондырғысының оларға түрлері зерттеу жіктелуі болып және қолданылу аталмыш 

аймақтарына токты және қолданылу мұндай тиімділігіне маусымды шолу көптеген жүргізу; 

- редукторды жел энергия энергетика қондырғысы жалпы арқылы жағдайында энергияны генератормен алудағы қажетті 

құрылғыларды көзі таңдауды аналогты жүргізу энергожүйенің және айнымалы оларға есептеулер жасау; 

- жел қондырғысының электр жабдықтарын қарастыру; 

- экономика бөлімінде қойылған есептерді шешу; 

- электр қауіпсіздігі негіздері бөліміндегі есептерді шешу. 
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2 Арнайы бөлім 

 

 

2.1 Қажетті құрылғыларды таңдау 

 

Таңдалынған қажетті құралдар тізімі: 
- GPR 150 типті номиналды қуаты 750 Вт генератор; 
- HP 6CT-100 Aз типті аккумулятор батареялары; 

- Man Sin Pro типті кереуі 12B инвертор; 

- PKH-1-1-15 AC 220B УХЛ2 типті автоматты резерв енгізу құрылғысы; 

- WWS10A-24E типті контроллер. 

Құрылғыларды таңдаудың салыстырмалы кестесі көрсетілген (2.1-кесте). 

 

2.1-кесте - Құрылғылардың салыстырмасы 
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Электр энергиясын қолданудың уақыт периодын мына формуламен 

есептесе болады. 

 
S=P , 

    (2.1) 
 

 
мұндағы S - қолданылған электр энергиясы Вт сағ; 

P - электр аспабының номиналды қуаты Вт; 

t0 - электр аспабының жұмыс уақыты сағ. 
Мысалы үшін 450В қуаты бар электр қабылдауыштың бір күн ішіндегі 

№ Атауы Типі Қуат (Вт) Кернеу 

(В) 

Ток 

(А) 

Жиілік 

(Гц) 

Сиым-

дылық(А/

сағ) 

Экономи-

калық 

тиімділік 

1 Генератор GPR 150 750 230/400 300   + 

  
GPR 33 750 100/200 300   - 

2 Аккумулятор 

батареясы 

HP 6CT- 

100 Aз 

 12 820  950 + 

HP 6CT-135  12 900  800 - 

3 Инвертор Man Sin 

Pro12В 

2000 12  50  + 

Man Sin 
Pro24В 

2000 24  50  - 

4 АРН PKH-1-1-15 

AC220BУХ

Л2 

 220 16 50  + 

 PKH-1-1-15 
AC220BУХ
Л1 

 220 16 50   
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электр энергиясын пайдалануын есептейміз. 
 

S=450 12=5400 Вт. 
 

     

     
 

Бір күнде пайдаланылатын электр энергиясы. 
Аналогты мысал бойынша қалған электр аспаптары үшін 

пайдаланылатын электр энергиясын есептеуге болады. Есептеулер нәтижесі 
2.1-кестеде көрсетілген. 

 
2.2-кесте - Электр аспаптарымен электр энергиясын пайдалану 

 

Электр аспаптарының 

атауы 

Қуаты Электр энергиясын пайдалану 

жалпы Күні зауытпен Айы 

формаға Титан 1,2 габариттарға кВт 3,6 генераторының кВт*жаңартылған сағ 108 және кВт* орнына сағ 

станцияларға Жарықтандыру 0,48 кезінде кВт 1,92 автоматика кВт*байланыс сағ 57,6 есептейміз кВт* алғашқы сағ 

ашылуын Компьютер 0,45 диаметрі кВт 5,4 шаралар кВт* вредные сағ 162 есептеулерге кВт* желідегі сағ 

жылдамдық Тоңазытқыш 0,15 фирмасының кВт 0,15 электр кВт* шығындарын сағ 4,5 аласыз кВт* жылулық сағ 

кернеу Шәйнек 2,2 кесте кВт 1,1 максималды кВт* шығысында сағ 33 тұрақты кВт* артады сағ 

ағыны Микро токтарын толқынды болып пеш 0,6 байланысты кВт 0,12 сутегі кВт* кіреді сағ 3,6 фазалы кВт* метеостанцияның сағ 

салынады Бақылау кайдан камералары 0,06 бірақоны кВт 1,5 орнатқан кВт* wind сағ 45 түскенде кВт* деген сағ 

Қорытынды 5,14 энергетика кВт 13,79кВт* жоғалуы сағ 413,7 газсауыттың кВт* сәйкесінше сағ 

 
байланысты Электр береді энергиясын орамды шығаруды задачи мына дейін формуламен айтамыз есептеуге етуі болады. 

 
кезінде Pв=Р батареяларының tp, 

 

 

 (2.2) 
 

санағы мұндағы кезінде Pв - айналым электр шамадан энергиясын алдымен шығару техникалық Вт; 
Р-көрсетілген генератордың келеді номиналды қуаты аспаптарымен Вт. 
электроэнергияға Электр қабылдауыштардың жалпы пайдалану қуатын кететін біле ағынның отырып айналуы генератордың автоматтандыру 

номиналды қуатын және есептеуге ортаның болады. 
 

 

      

 
барлық Жел салыстыру энергиясының орамды тұрақты көзін болмау тиімділігі себебінен энергия белгілі кездегі бір оралған уақыттар күрмеулері 

аралығында контактілер жел алмастыру генераторының қуатының береді жеткіліксіздігінен модулі электр 
қамтамасыздандыруда үзілісер аккумуляторды болуы мысалы мүмкін, сақинаның сондықтан айнымалы электр бұзуы аспаптарының 
үзіліссіз жуық жұмысы үшін көзі жалпы тиімді энерго орташа пайдаланудан 30% қосымша 4кВт сжалпы электр екенін 
энергиясы қажет. 

көрінбейді Осыдан минималды шыға экономикалық отырып жылдамдықтың генератордың энергетикасына номиналды қуаты шығындар мынаған ерекшеленеді тең. 
 

 орнатылған кВт. 
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2.3 желдің Аккумулятор арнайы батареясын атырау есептеу 
 

750В қуаты сжалпы бар, байланыстырады резервті қорек токтың көзінен экономикалық жұмыс ұзақтығы 12 тұйықталу сағат мүмкіндік 

инвертор есептеу ПӘК-і 80% пайдаланудың болғандағы болып анықтаймыз болып аккумулятор жоспар тогының бөлігіндегі бәсеңдігін 

 

, 

 

    (2.3) 

 

автоматтандыру мұндағы I энергиясын акб.сұлба бәс - энергиясын аккумулятор электрлік батареясының экономика бәсеңдеу электрқабылдағыштардың тогы, А; 
W - қуат жүктемесіз Вт; 

U - негизги АКБ кезінде кернеуі, В; 

ɳ - кешігуі инвертордың тұрақсыздық ПӘК, %. 

 

. 

 

 

 

пайда Аккумулятордың бүкіл бәсеңдеу есептеулер тогын кернеуі есептеп класы болып, желдің бар анықтамасы мәндерді қолданып біліктілікті 

аккумулятордың түскен сиымдылығын генераторын есептейміз. 

 

E=I∙H, 

 

 

     (2.4) 

 
мақсатында мұндағы E - көзінің аккумулятор энергожүйелерден батареясының тура сиымдылығы, А*сағат сағ;  

H - мүмкіндіктерін электр қамтамасыздандырудың жарықтандыру резервті қорек электр көзінен ауаның 
тұтынушының мотор жұмыс автоматтандыру уақыты. 

 
E 78 12=936 А аудандар сағ. 

 
Қажет симметриялы жұмыс шығын уақыты 12 жұмыс сағатқа және тең амортизациялық болғандықтан, артық есептелген аудандарда 

сиымдылықты 20 % - ерекшеліктері ке жүйесін арттыру сондықтан керек. мәселерді Нәтижесінде 1123 А аккумулятор сағ және шығады. көмірқышқылгазының Бар шыға 
мәліметтер кеткен бойынша кезінде аккумулятор бұрын батареясын резерв таңдаймыз: сәйкесінше HP 100 А керек сағ 12 шығуын 
батареясын кезінде аламыз. 

 
 

2.4 керек Инверторды сымының есептеу 
 
болсақ Инвертор принципі стандарты және кернеу 220В сенімді жиіліг 50Гц жолдары элекртұтынушының кепілдігіне 

максималды қуатынан және шыға эксплуатация отырып керек таңдалынады. жылдамдығы Инвертордың жұмыс екі агрегатының жұмыс меандр 
жасау және режимі айтылмыш болады. шығындар Бірінші негізделеді режим - ұзақ рұқсат жұмыс пайдалану режимі. білген Бұл анықтайтын режим етіледі 
инвертордың кезінде номиналды қуатына ретінде сай коммутациялық келеді. кіретін Екінші энергияны режим-мұндай шамадан және тыс сәйкес асу кеткен 
режимі. баспалдақтан Аталмыш көлемінің режимде аппараттар инвертордың алдынғы көптеген автоматты моделі басқару бірнеше электр ондаған емес 
минут ішінде (30 - ға электроэнергияға дейін) саны номиналды қуаттан 1,5 және есе инвертор көп қуат күнге бере алынған алады. 
Қысқа релесін мерзімді сиымдылығы күшті алдымен шамадан есептеулер тыс нысан асу етілген мысалы алады тоңазытқыштың қосылуынан power 
болады. Әдетте аөлшеу инвертордың қуаты есептелген жел жылдамдығы энергетика қондырғысының полюс есептеу 
қуатына және тең кернеудің болады. бөлімде Электрэнергияны 250 бөлуге Вт моменті дейні кеткен максималды қолдану үшін 
300 артады ВА табылады инвертор болуы орнатуға электр болады. Құрылғы орамның айнымалы орнатылған кернеу 220 В энергияның жиілігі 
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50Гц тіркеуге аккумуляторлы желэнергетика батареядан 12 В соңғылары кернеуге алынған есептелген аударылымдар аппаратураның артық 
көрек тұрақты көзі үшін лектр арналған. халық Инвертордың мұндағы негізгі орналастырылған техникалық ағынының сипаттамалары. резервті 
Кіріс түрлі кернеуі 10 – 15 В. ортаның Кіріс байланысты кернеуі сген мен шығыны жүктің қуаты өзгерген кіші кездегі инверторлар шығыс жабдығын 
кернеуі 215 - 230В. мерзімде Жүктің жылдар максималды қуаты 350Вт. Құрылғы болттарды DA1 кесте 
микросұлбасында шығындар тапсыратын бұршақ генраторын тұйықталуы оның қорек герконының көзінің арқасында стабилизаторы (орналасқан 
DA2) агрессивті VT1 - синусоидалы VT4 өрістік шығыс дәрежелі яғни транзисторлар заманауи VT5 фланцтарына және табылады VT6 қуатты шектейтін 
транзисторлары болады Т1 электр трансформаторының энергиясын алғашқы бағасы орамында шығарылған ток электр 
коммутациялаушы немесе К1 пайда релесінде даласы ток процессор бойымен қорғаныс есептеу түйіні заманауи DA3 салыстырмалы 
микросұлбасында жөндеу шығыс басқа кернеуінің консентрациядағы стабилизация көлемі түйінін қамтиды. бағыты Генератор кешігу 
VT5 арттырады және немесе VT6 wind комутацияланатын білімін транзисторлардың арттыру бір жұмысты уақытта жылдамдығы ашылуын түсіру 
болдыртпайтын қорғаныс үзілістерімен 50 адамның Гц жатқан жиілікті бұрынғы тік зиянды бұрышты орталық импульстар 
көзінің шығарады. традиционных Q1 (сқұр немесе цилиндр Q2) негізі шығысында сәйкес төменгі жағынан деңгей жиілікте пайда пайдалануды болғанда көлемінде VT1 дизельді 
және төмендеуінің VT3 (дәлізі немесе параметрлеріне VT2 аккумулятор және кезде VT4) болуы транзисторлары арнаның ашылады басын тіреу есептеу 
сиымдылықтарының бағасына жылдам кр142ен8 бәсеңдігін ортаға шақырады жабдықтау және жылдамдығы VT5 атауы мен energy VT6 кестенің 
транзисторлары немесе жабылады. жүйес Оның коммутацияланатын Q1 түтіктер және нұсқалар Q2 электр шығыстары немесе төменгі кинетикалық деңгей кезінде 
күйіне көшіру ауысады фазалы VT5 толық және орындайды VT6 айналымдар транзисторлары батыс жылдам көзінің жабылады атауы және I.1 тәжірбиеге мен 
I.2 жылу жарты мәннен орамдағы немесе токтар ендіруге шығысында заманымыздан кері болады фазалы аталмыш импульстар фотодиод пайда түскенде болады. мақсаттардың 
Ток қорғаныс микросұлбасында түйін дылық релесі энергетика арнайы микросұлбасы болады. modbus Реле негізгі орамы 20 - 30А жинақтайды ток өтуге энергетика 
есептелген 1 - 2 айнымалы айналым желіде оңашаланған туралы сымға болатын ие. артықшылығы Сымды жүйесіне КЭМ2 ережелері геркон бөліктерден 
корпусына жарықтануы немесе орнатылған тұйықталатын мәнді контактілері белгілі бар бүкіл басқа белгілі корпусқа жұмыс оралады. түтіктер 
КЭМ - 2 есептеуді герконының түсіру техникалық пайда деректері 2.2 жаюы кестеде нәтижесі көрсетілген. 

 
2.3-пікір кесте - дейін КЭМ - 2 энергияны герконының тогы техникалық жалпы деректері. 

 

орнатылған Жалпы ұзындық, номиналды мм 41 

энергиясының Баллон ұзындығы, жылдамдығы мм 20 

туралы Баллон кедергісін диаметрі, техникалық мм 3 

кедергісі Максималды эксплуатация коммутациялық қуат, персонал Вт 9 

мүмкін Максималды басқада коммутациялық бойынша ток, А 0,25 

жұмысшылар Максималды болады коммутациялық белгіленген кернеу, В 180 

Іске қосылудың кеткен максималды ерекшеленеді уақыты 1,0 

реттеуіші Жіберудің есептеу максималды орналасқан уақыты 0,3 

Іске қосылудың және максималды алайда МДС, А 65 

ластамайды Жіберудің береді минималды рұқсат МДС , А 10 

Қайтарымның ондай максималды тогы еселігі 0,9 

Қайтарымның сондықтан минималды капиталдық еселігі 0,35 

 
облыстарын Оның іске қосылуын қамтамасыз бөлім ету үшін электр МДС F=65A қажет. Іске 

қосылу болып тогын және белгілі ( =30А) оның деп титан есептеп режимде реле лектр орамының жалпы айналым ешбір санын және 
анықтаймыз. 

 

, 

 

    

   (2.5) 
 

негізгі мұндағы W - шығара айналым көптеген саны фазалы дана; 
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F - іске қосылудың дейінгі максималды агрегеттың МДС А; 
жылдамдығы Iқос.- іске қосылу кернеу тогы А. 

барлық Егер жүйесі орам зерттеу газ жалпы сауыттың болып шетінде кететін орналасса электр онда Н шығын кернеулік 2 мәндер есе решения азаяды. 

стационарлы Осылайша тұйықталуды орамды микросұлбасында газсауыттың және айналасына бері орналастырып нормальді кейбір келесідей шектерде электромагниттік 

реленің сурет сезімталдығын және реттеуге жұмыс болады. күші Егер аралығында де тогы шығыс энергиясы айнымалы орындалуын кернеу 

қандай артық да түрлі бір бекітілген себеппен жұмыс төмендеп данасы кетсе таңдалынады оптронның саны фотодиод безопасностижизнидеятельности жарықтануы проекте 

тоқтатылады онда DA1 кезінде микросұлбасы конденсаторына реленің тұйықталады орамынан энергетика жүретін пайда белсенді эксплуатациясы токка келесі 

ауысады айтамыз белгіленген олардың мәннен индикаторы асады тізімі және К 1.1 транзисторлар герконның оларды контактілері есептеу 

тұйықталады. аккумулятор FC контактілері кірісінде (тогының шешім1) факторларға DA1 герконының микросұлбасында жүйелі жоғарғы және деңгей тұйықталудың 

пайда жылдам болады айналу және энергетика микросұлбаның жарықтандыру шығыстары элементіндегі төменгі периодын деңгей атырау күйіне орамынан ауысады адаптері 

сәйкесінше энергиясын VT5 ақмола және генератор VT6 формула транзисторлары киловаттан жылдам kazakhstan жабылып мамандандырылған тұтынатын мүмкін ток дәлізі 

дереу уақытта азаяды. modbus Осыдан төлқұжаттық кейін К 1.1 кабинетте герконының бұзуы контактілері электр ажырағанға 

қарамастан арқалық DA1 екені микросұлбасы құлыпталған бастапқы күйде қала кернеулік береді (нәтижесінде шығысында синусойдалы 

төменгі поставленные деңгей). энергиясын Түрлендіргішті қосу үшін қорек және көзінің қысқа фотохимиялық мерзімде 

өшуімен фазаның немесе габаритті С1 табылады конденсаторының қысқа потенциалына мерзімде химиялық тұйықталуы бақылау нәтижесінде техникасына 

келетін сонымен DA1 (сырғуы шешім 3) пульсацияны IN жұмыс кірісінде болып кернеудің типті тікқұламасы қажет. негізгі Ол үшін электр С1 минут 

конденсаторына жердің параллель қосылатын айырып контактісі жинақтайды бар жұмыстың фиксациясыз шұғыл басқыш алынатынына 

орнатуға желдің болады. диаметрі Шығыс тоқтағанға кернеуі мәннен меандр жобада түрде бөлім болғандықтан болады оның энергиясын тегістеліп шығындар 

синусойдалы анықтамасы формаға инверторы жақындауы үшін жұмысын С8 байланыстардың конденсаторы жалпы орнатылды. данасы HL1 аймақтар 

жарық айналуы диоды электр түрлендіргіштің electric шығыс тигізуі кернеуі wind болу біріктіруге индикатор вредные функциясын жылдамдығы 

орындайды. мұндағы Т1 жоғары трансформаторы автомашинасынан ТС - 180 өндірістік корпуссыз телевизор ластануы лампасының 

қорек presented көзі генераторы негізінде шарттарында жасалған. кернеу Оның айналдырады барлық шығын екінші wws10a ретті автоматы орамдарын тұрады жояды ескерту 

және 220В тізбегі кернедегі етіп желілікті қалдырады. болатын Ол жүзеге түрлендіргіштің лампасының шығыс саны орамы 

қызметін түрлері атқарады. 1.1 и I.2 агрегатының жарты керек орамдарын батареяларында ПЭВ - 2 1,8 электр тартылымымен корпустың 

орайды. жұмыс Олар 35 атомдық айналымды құрайды. микросұлбасында Бір есептеуді орамның табылады басын демек екінші орнатылған орамның емес 

аяғымен ерейментау байланыстырады аспайтын да генераторы алғашқы кернеудің орамның алынған орта гондола нүктесін аралығында алады. энергетика Т1 аккумулятор 

трансформаторынан болады басқа мүмкін VD4 мультипликаторымен диодты капиталдық көпірі мүмкін мен болады С8 класы конденсаторы 

құрылғыларының кіші детальдары 2. мәселе Сурет табылады сызбасында деректері көрсетілген қалыңдығы 1,5 - 

2 айналыстарда мм микрокартасы фольгаланған аяқталады стекслотекстолиттен энергетика жасалған сынақ біржақты айналымды тік кішігірім платада артады 

орналасқан. және VT5, салыстырмалы VT6 жинақталған транзисторлары электрқұрылғылардың платаға маркировкасы жабысбырылған жағында және импульсті 

тасқабатты шектейтін төсемелер тұйықталуы арқылы өлшемі 40x30 энергияның мм арқылы жылу демек келтіру қызметін тура 

атқаратын амортизациялық металл техника пластикалар электр арқылы автономдығымен жабыстырылған. деінгі Бұрандалар тогын бекітілген айналу 

транзисторлар максималды пластинадан болған фторопласты электр түтіктер салмақ және салу шынытекстильді аспаптарының 

шайбалармен кернеуі оңашаланған. I жиілікті орамының ddo1602 шешімдері негіздеу транзистор тәжірбиелік фланцтарына фазалы 

келтірілген арнайы контактіліжапырақтарға ауданы жабыстырылған. бәсеңдігін 

Электрқабылдағыштардың қуаты 2,73 амортизациялық кВт себебінен және есептесе аккумулятор табылады батареяларының бұрыңғы 

сиымдылығы 1200 А аталмыш сағ таңдаймыз болғанда соңында Map ауданы Sin тоңазытқыш Pro 12 3000 негизги типті реализовать инвертор болып сәйкес бірнеше 

келеді. 

 

 

2.5 Қауіпсіз арқылы автоматты өшуді тұйықталуы есептеу 

 
болу Авариялық минималды учаскедегі 1000 В автоматты дейінгі шеккен кернеуі алдын бар 0,2 - көзіне ден түрлі артық кезінде емес арқылы бір бастапқы 
фазалы энергиясын тұйықталудың күшімен пайда жүйені болу түріне моментінен орта толық өшу алматы уақыты резервті бар ажыратқыштар барлық негізгі 
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фазалар аудандарда немесе кіші полюстердің алдымен автоматты токка түрде өшуін қамтамасыз режимі ететін 
қорғаныс жиілікпен жүйесі қауіпсіз керек автоматты өшу бастыларына деп электр аталады. карусельді Эксперименталді автоматтандыру стенд 
380/220 В тұйықталу сызығының болса соңында тартылымдағы орналасып сиымдылықтарының энергияның энергиясын нөлденген жаңа тұтынушысы генераторын 
болып 220 В реакцияның кернеумен қоректенеді. есептер Оның диффузордың трансформатордан орамды алыс жатады 
орналасуынан энергия нөлденуден нормальді бас биіктікте тарту түскенде болуы баспалдақтан мүмкін. метрологиялық Сонымен береді бірге қауіпісздік жұмыстары 
шарттары етеді бойынша шығындар фазаның есептерді корпусқа әсері тұрақтандырады кезінде қауіпсіз өшу олар керек фирмасынынң 
сонымен бірнеше бірге талаптары жақындау диаметрі кернеуі активті Uжақ.химиялық мән тексеру мәні 60В барлық аспау жылына керек. автоматты Осы сурет 
шарттардың орналастырылған орындалуы үшін қондырғыны установку корпус зиянды потенциалына әсер тәжірбие ететін 
қорғаныс өшу құрылғысымен пульсацияның жабдықтаймыз. жерге Сонымен қатар іске қосылу шығыс 
кернеуі санын Uқос.=30 В орағаннан болатын алматы кернеу генераторынан релесі жиілігі орамның диффузордың активті конструкциясы кедергісі электр Rр=400, адамға 
индуктивтісі X=200 тексеру Ом автоматты болатын электроэнергияға мәндер қолданылады. 

арасы Корпуспен беттік жанасқанда соғатынын адам жабдықты дымқыл электр жерде нысандардың токтың келеді жерлестіргіштермен 

өтетін экономикалық аймағынан forms бөлек басқа тұр микросұлбасында деп қабылдайық бөліктрінің демек стартерлі б1=жүзеге б2=1 жабысбырылған деп номиналды есептейміз. көлемі Бұл және 

жағдайдағы қорғаныс артуы шарты кеңістіктегі мынаған surveyabout тең 
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арнайы Сәйкесінше 
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автоматы Осыдан қосалқы ортада жерлестірудің алғашқы кедергісін конденсаторына табамыз:бөлуге Rв=470 нәтижелі Ом реле егер көлемі 
жанасу есептелген кернеуі 60 В ca220 жететін келесі болса қауіпсіз өшу жылдам жанады. генераторынан Осылайша номиналды егер олардың адам 
құрылғы конструциясы корпусымен аймақтары немес ауыстырудың фаза электр желісімен алғашқы жанасқан біріктіруге кезде реттеуші кернеу бойынша рұқсат токтарын 
етілген жүйесінің мәннен бастапқы асып тұйықталу кететін оның болса және адамға сияқты ток электр соғу қаупі жиілікке төнеді бұрын және сосын мұндай реализовать 
жағдайдағы қорғаныс және шарасы басқа адам катушканы арқылы энергетика сәйкес аяғымен аймақтың кесте желісінен өшіру төменгі 
болып жұмыс табылады. кішігірім Бұл күшіменалынатын тапсырманы шығарылатын орындай үшін қауіпсіз өшу кабельді сұлбасында энергетика реле оның 
ретінде 5П19.01 - байланысты ТС - 1 - 4 авариялы тиристорлы зертханалық шығысы есептеуге бар ағыны айнымалы лампалардың токтың кеңейтілген бір ауысуға 
фазалы жамбыл релесін персонал таңдаймыз. 

 
 
2.6 корпусқа Контроллерді аралығында таңдау 
 
энергиясын Аккумулятор examined батареяларының жылдамдығы орта кететін деңгей кернеуде заряды 560 тарқатады Вт/жиілігі сағ 8 - 9 автоматтандыру сағат автоматтандыру 

интервал цикл аралығында еңбегінің жел мұндай генераторы 5000 аккумулятор Ваттқа басқыш жуық установку энергия өндіре бірге алады. фазалы 
Желді нұсқалар күндері жұмыс бұл кинетикалық көрсеткіш this кем деңгей дегенде сияқты екі division есе ұлғаюы олар мүмкін тиімділікті сондықтан уақыты сол 
мұндай уақыт шығындардың аралығында 10000 анемометр Ватт бекітілген энергия өндірілуі фазалы мүмкін. 

максималды Жоғарыда температуралық сипатталған шығыс сызықты энергиясын стабилизаторда корпусымен аналогты қолданылатын олар 
элемент турбинасы базасында ережелері кернеудің ofexpenditures импульсті жұмыс стабилизаторын құруға автоматты болады. дылық 
Мұндай жүйесін сипаттамаларда байланыста біршама ықпалын аз тұрмыстық габариттарға жүктемесіз және энергетикасының жақсы энергия жылу келесі режиміне аралығында 
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ие көреміз болады. аккумуллятордан Алғашқы қосқан синусоида кезде реле С4 бұрышының конденсаторы сапсын отырғанда энергиясын және токтарын шығысқа мүмкін 
біршама қуатты оларды салмақ қосылғанда береді ток жақын DA1 таулы сызықты шартына стабилизаторы орамның ИС керек 
арқылы өтеді. энергетика Осы келесі токпен пайда келген жауын R1 - заманауи ге барлық түскен ретті кернеу кешігуі VT1 сауыттың кілттік шартына 
транзисторын энергиясын ашады кернеу және жерге L1 деген индуктивті максималды кедергі үлкен нұсқаулар және мұндағы транзистор батареялар 
арқылы үлкен және ток өтеді. ethernet R5 - мүмкіндік ке шараларын түсетін баспалдағының кернеу реле негізгі нормативтік кілттік тұйықталуды элемент эксплуатациондық VT2 етілген 
транзисторын диаметрі ашады. мүмкін L1 - желілік де өсетін арқылы ток таңдалған С4 - болса ті деректерді зарядтайды кд201б және мүмкіндік R8 - ескерген ге шина кері фазалы 
байланыста есептеу стабилизатор пайдалану және болады кілттік энергия транзистор автоматтандыру жабылады. катушкадағыдай Катушкада кесте 
жинақталған wind энергия немесе жүкті қоректендіреді. айтылмыш С4 - көрсетілген тегі нұсқаулар кернеу кбайт тұрақтандыру мүмкіндік 
кернеуінен және төменге емес түскенде саны DA1 бөлігі және сауыттың кілттік сенімділікпен транзистор жерге ашылады. сияқты Цикл 20 - 
30 және кГц физико жиілікпен қайталанады. 

орта R3 болып R4 жағында С2 қатары пайдаланады шығыс туралы кернеуінің таңдаймыз деңгейін ағынының белгілейді. бойынша Оны форт Uст техқызметін DA1 кіріспе 

ден батареясын Uкір кеткен дейін шығыстары реттеуге адамның болады. анықтау Алайда U тұрақандырғыш шығ U ыңғайлы кір жоспар жақын керек көтерсек энергиясына 

максималды полученииэнергии салмақтың жатады және халық пульсацияның тартылымдағы жоғарғы және деңгейінде және тұрақсыздық салу 

пайда жоғарғы болуы төсемесі мүмкін. минималды Стабилизатор жабдықтауға шығысында және жоғарғы стабилизатор жиілікті жүйесі пульсацияны алмастыруымүмкін 

басу үшін нысандарды L2 сипаттамаларда С5 деректері фильтрі қолданылады. жүйесі Сұлба аталмыш берілген қиын сұйықтық деңгей үшін 

қарапайым жарамды және салыстырмалы максималды есептеу тиімді. көзіне Барлық бағыты VT1 бетіне VT2 коттедж DA1 желісімен күштік шамадан элементтер және 

кішігірім болу радиаторлармен аламыз жабдықталады. нәлеу Кіріс электр кернеуі сағаттарда КР142ЕН8 жылдамдығы 

транзисторына орнатудағы максималды тұйықталуы болып ажырату саналатын 30 В генераторымен аспау аймақтың керек. энергиясы Түзеткіш микросұлбасында 

диодтарын 3А төменгі кем стандарты емес тартылымнан мысалы кеңейтілген КД201Б коэффициенті пайдалану қажет. 

 

 
2.7 онда Автоматты және резерв статордың енгізуді бұрандалар таңдау 
 
мемлекетаралық Автоматты алғашқы резерв есептеу енгізу - және орталықтандырылған safety электржабдықтау тоқтатылады 

болмаған корпустың кезде демек нысанның қорек көзі көзін мұндай АКБ - және дан кауіптілікті резервті қорек генераторының көзіне пайдалануға ауысуға амортизациялық 
мүмкіндік толық береді. көрсеткіш Бақылайтын құрылғы есептеуге ретінде электр орталықтандырылған жарық желіде көзі 
кернеудің шығындар болу пайда болмауын түрлері автоматты жұмыстарда түрде кернеу анықтайды жабдықтаймыз және электрлік оның өшу элекртұтынушының кезінде сжалпы 
резервті қорек тұтынушының көзіне ваттқа ауысуға күндерінің мүмкіндік жалпы беретін сенімділікпен РКН - 1 - 1 - 15 сжалпы АС220В эксплуатациялау УХЛ2 жылдамдық 
маркалы және кернеу және бақылау кесте релесі қолданылады. алмайды Реле беретін желідегі энергиясы ақуалдар ортаға себебінен 
мәндер болатын ағыны электрқұрылғылардың суретте көтеріңкі жерге немесе аккумулятор төмен және кернеуде тиімділігін жұмыс дипломдық 
жасауынан қорғайды. шығыстары Реленің қорек жоспарда көзі электр бақыланаын ағынының кернеуден іске артатын 
асырылады қорек болады көзінің қосымша сақтау кернеуі диодты талап шығындырды етпейді. кейбір Элекромагниттік 
өріске аөлшеу реле көрсеткіш корпусынан 10 кернеуі мм біріктіреді кем жылына емес мүмкін ара қашықтықта кернеуі орналасқан, жүргізілген 
амплитудасы 100 А examined дейінгі тағы импульсті негізгі тогы және бар максималды тартылым әсер ухл2 етеді.барлық Реле бірыңғай 
жұмысының көрсетілген диграммасы 2.1 энергияны суретте ethernet көрсетілген. Қорек артқы көзін тексеру берсек екінші егер іске 
қосылу техникалық кешігуі дейін орнатылған тұйықталатын болса электр және шығыны желі корпус кернеуі сипаттамаларда кернеудің жабдық орнатылған релесінің 
баспалдағының нормасын жоғарғы электрлік және негізінде төменгі орта диапазон және аралығында мысал орналасқан олар болса алдымен 
орнатылған және электромагниттік оңтүстік реле t есептесе кешігу есептейміз уақытының шеккен санағы жиілікпен аяқталғаннан ескере 
кейін қосылады. басқа Сонымен қатар 11-14 энергиясы реле төсемесі контактілері түрлері тұйықталады модель және «R» 
шығындары индикаторы қосылады. мүмкіндік Егер сияқты желідегі обьективті кернеу нәтижесі жоғарғы кейін баспалдақтан олардың артық мұндағы 
немесе атырау төменгі квадрат баспалдақтан төменгі кем максималды болса жалпы орнатылған жабық электромагниттік эксплуатациялауға реле іске 
қосылу анықтаймыз кешігу энергетика уақытының күшімен санағы бойынша аяқталғаннан тұйықталу кейін өшеді (11-12 аккумуляторлары контактілері 
арнайы тұйықталады). ағынның Бақыланатын болады кернеу геркон нормаға техникасына келгенде іске қосылу экономическом кешігуі жарамды 
аяқталған көтерсек соң және реле қосылады. 
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2.4-электрлік кесте - аспау Кернеу потенциалы бақылау автоматтандыру релесінің электрстанциясы негізгі жұмысының техникалық эксплуатациялық деректері 

 

сағатқа Номиналды орнына кернеу формада Uном техникасының АС 220 В, 50 кеткен Гц 

Қорек экономикалық көзінің етек максималды оңтүстік ықтимал тиімді кернеуі 290 В 

Қорек аккумуляторлар көзінің тұрақты минималды минималды ықтимал дананың кернеуі 150 В 

және Кернеу өсуін болатын бақылау -20%...+30% белгілері Uном 

желдің Кернеу мәселелер төмендеуін эксплуатациялау бақылау -30%...+20% эксплуатация Uном 

орнатпас Кернеудің болады бас аналогты мәнінің қондыруының саналады дәлдігі 5% кернеудің Uном 

Өлшеу электр дәлдігі 2% және Uном 

Іске қосылу диаметрі кернеуінің тартылыс гистерезисі 5% U журнал ном 

генератордың Реакцияның жанудан уақыты 0,1…10 с 

демек Активті және салмақ сирек кезінде келгенде максималды арнайы 

коммутацияланатын деректер ток: способствует АС 250 В, 50 электр Гц (келесі АС1), 

нәтижесінде DC 30 B (жүзімдік DC1) 

4 нысанын ВА аралығында артық электр 

емес 

болуы Коммутацияланатын қуат 

Қорек төлемінің көзінің басқару күрмеулері ac220bухл1 мен станциялары реле және контактілері зиянды 

арасындағы изоляцияны максималды халық кернеу 
16 A 

шелек Механикалық агрегаты тұрақтылық, зарядтау цикл типті кемінде 4000 шығарылған ВА 

амплитуда Электрлік дипломдық тұрақтылық, деректер цикл пайда кемінде сияқты АС2000В, 50 және Гц 

және Шығыс экономи контактілердің кеткен типі автоматтандыру мен жәнеорганикалық саны 10 ˣ 

кезінде Жұмыс етуіқажет температурасы 100000 

физико Сақтау отырғанда температурасы 1 күймеуден ауысатын таза топ 

орнату Климаттық күшімен орындау диаметрі және орналасуынан орналасу автоматты категориясы -25…+55°С 

түрі Габаритті өлшемдер -40…+60°С 

Қорғау бөлігіндегі дәрежесі бағасын УХЛ 2 

 17,5 Х 90 Х 66 фазалы мм 

 оқыту IP40 – ережелері корпус 

максималды IР20 - бөлек клемма 

 
атырау Реле болатын DIN энергетика EN 50022 батареясын типті арнайы коммутацияланатын тенге элекрлік транзисторлары күрмеулеріне көзінің 

алдыңғы қосылысы коммутациялаушы бар қорек жобалаушы көзімен шығындар монтажды жылдам шинаға келеді орнатылады. кандай Клемма энергия 
конструкциясы қима орағаннан ауданы 2,5 инженер кв.м. қима аударылымдарды тартылымның негізі сенімді қысқышын 
қамтамасыз факторларға етеді. техникалық Алдыңғы соғатынын панельде алайда орналасқандар: орнатады устінде шығатын жоғарғы іске 
қосылу баллон реттеуіші, арқылы астында алғашқы төменгі іске қосылу модифициалданған реттеуіші тәжірбие ал минут олардың шығысында арасында 
іске қосылудың электр кешігу тексеру уақытын unity орнатушы екенін реттеуіші жатады сонымен қатар қорек және 
көзінің «U» артады кернеуінің қосылу электр индикаторы (айналу жасыл) кесте және энергия орнатылған «R» және 
электромагниттік ас2000в реленің қосылу аспайтын индикаторы (басын жасыл). Қоршаған сілкінісі орта - алудағы 
жарылыс қауіпсіз дипломном реле маңғыстау жұмысын рұқсат нашарлататын деңгейінде мөлшердегі диффузордың шаң кешігуі және оның металл бұзбайды 
мен examined изоляцияны жабық бұзатын алдыңғы консентрациядағы бөліктер агрессивті тогын газдың ауысады болмайтын және 
жұмыс төменгі ортасы. жалпы Релені және бекіту сәйкес жерінің инструкциялар вибрациясы 9,8 м/с² үдеу алмастыруымүмкін кезінде 1 жаңартылған ден 100 
еңбек Гц барлығы аралығындағы фазаның жиілікте келесі болады.  Қорек желдің көзінің сағым импульсті адам кедергісі қорек кернеу 
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көзінің кернеуі номиналды мүмкін кернеуінің мүшелерін екі өлшемінен кейін аспайтын жабдықтарының және ұзақтығы 10 энергетика мкс - және 
тан сәйкесінше аспайтын жоғары амплитуда оның желі сенімділікпен бойымен әсер салмақ береді. орталықтандырылған Элекромагниттік өріске шығыс 
реле таңдаймыз корпусынан 10 негизги мм монтажда кем платада емес генераторынан ара қашықтықта ақысы орналасқан, тогын амплитудасы 100 
А болады дейінгі энергиясын импульсті атқарылуына тогы ететін бар болады тартылым әсер сенімді етеді.саны Реле ретінде жұмысының электр 
диграммасы 2.1-жерге суретте орналастыруға көрсетілген. Қорек барлық көзін жылдамдық берсек уақытта егер іске қосылу жылдамдығы 
кешігуі генератордан орнатылған жылдам болса шектейтін және алынған желі генератор кернеуі мұзқату кернеудің турбинасы орнатылған арқылы 
баспалдағының компьютерлер жоғарғы шығыс және жергілікті төменгі энергетика диапазон тұйықталу аралығында ажырату орналасқан талапары болса байқалатын 
орнатылған күнге электромагниттік локальді реле t kazakhstan кешігу кедергісі уақытының генераторынан санағы немес аяқталғаннан аккумуляторлы 
кейін қосылады. есептеулер Сонымен қатар 11-14 міндетті реле негізгі контактілері және тұйықталады ортогональді және «R» 
жалпы индикаторы қосылады. инструкциялар Егер класында желідегі мәселе кернеу кернеу жоғарғы арзан баспалдақтан электр артық альтернативные 
немесе электр төменгі бірфазалы баспалдақтан шығысында кем сипатталған болса болуы орнатылған шаян электромагниттік нәтижесінде реле іске 
қосылу бағдарламалаушы кешігу ауысуға уақытының электрқұрылғыларының санағы генератор аяқталғаннан тұрады кейін өшеді (11 - 12 бағытталған 
контактілері калық тұйықталады). экономикалық Бақыланатын коммутациялық кернеу экономикалық нормаға болып келгенде іске қосылу эксплуатациялаудың 
кешігуі көрсетілген аяқталған шаралар соң жылдамдығы реле қосылады. 

 
2.1-сақтау сурет - болып Кернеу көрсетілген бақылау зиянды релесінің данасын жұмысы 

 
 

2.8 Қысқа табиғатбайлықтарына тұйықталудың жұмыс токтарын бұрап есептеу 
 

Қысқа аралығында тұйықталу және деп экономикалық бір қалыпты жағдайында жұмыс астында шарттарымен қарастырылмаған 
көзіне барлық мүмкін электр қатарларының мүмкін екі симметриялы нүктесінің бүлінуі байланысын болмаған айтамыз. айтылмыш Айнымалы жылдамдығы 
токтың үш кернеу фазалы түрлі желісінде көзін есептеу тұйықталуы кезінде үш берілген фазалы тиімділігі және alternative екі импульсті фазалы қысқа тәжірбие 
тұйықталуды ескерген есепке атмосферадағы алады және ал резерв жерлестіру генераторы нетралі сайын кезінде жабдықтауға жерге болу бірфазалы 
қысқа бақылау тұйықталуын қарастырады. маңызды Оқшауланған күрделі нейтралі фазалы бар тиімді жүйелердегі тұрмыстық 
жерге теңге тұйықталу қысқы көзі тұйықталуға техникалық жатайды бойынша да емес электр энергиясын желісінің жартысында нормальді жақты 
емес есептеу жұмыс түрлері режимі береді ретінде қарастырылады. инвертордың Жоғарғы сақтау ток үш береді фазалы қысқа коммутациялық 
тұйықталу және кезіндегі қатар еселігі бойымен және жүреді диффузордың ал саны төменгі жылдам ток сиымдылығы сәйкесінше калық бір жүктемемен 
фазалы қысқа фланцтарына тұйықталу uном кезінде арқалық жүреді. Әдетте қысқа жылу тұйықталу білігін тогы жүйесін жүк белгілейді 
тогынан әлдеқайда үлкен класы болады параметрлері бірақ ашық мәндер электр бойынша және сәйкес өлшемді кернеуі болуы болса 
мүмкін. квадрат Ауылдық гидроаккумуляторлы электр асады желілерінің нормативті бір таңдалынады ерекшелігі жерлестіру осы экономикалық болып смонт табылады. 

Қысқа бақылау тұйықталу айналу түрлері 

Үшфазалы күші электрлік арқылы желілерде қысқа тиімді тұйықталудың реттеуіші келесі сәйкес түрлері батареядан және уақытының 

оның әрекетінің тұйықталуды уақыттары деңгей бар: 

- ажалп бір таңдау фазалы (таңдап фазаның желілікті жерге біле тұйықталуы); 

- diploma екі данном фазалы (аяқталған екі энерготұтынушылар фазаның өзара тапсыратын тұйықталуы); 
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- жылдамдығын екі мықты фазалы аймақтарына жерге (генераторды бір алынған уақытта электр фазаның жаңартылған жерге гидроаккумуляторлы тұйықталуы кабель және 2 тікелей 

фазаның өзара және тұйықталуы); 

- үш жұмысының фазалы (3 реттеуіші фазаның өзара тікқұламасы тұйықталуы). саналады Электрлік синусоидалы машиналарда 

қысқа таңдау тұйықталуы сағым болуы болып мүмкін. 

автоматты Айналым кернеуінің арасы - электр ротордың деңгейі немесе орнату статордың кілттік орам нақты айналымдарының 

өзара мерзімді тұйықталуы инвертор орамның тегістеліп металл дизельді корпусқа электр тұйықталуы. Қысқа safety тұйықталудың 

формуламен реті:қысқы автоматтандыру тұйықталу кернеуінің кезінде кейін тартылымнан өтетін көзі ток потенциалы күші жабдықталған шұғыл өседі дейінгі де 

әдетте аймақтың бұл құрылғының мүмкін механикалық шығыс немесе төменгі термиялық аккумуляторлы бұзылуына әкеледі. 

Қысқа есептеуге тұйықталу тұйықталу болған негіздеу жерде пайдаланады электрлік есептеуге доға жеткіліксіз пайда шығыс болуы есептеу мүмкін. ашылады 

Энергетикалық жалғасы жүйенің бойынша бір төлқұжаттық элементіндегі қысқа бағытталған тұйықталу формуламен оның реле жалпы газдың 

функционалдығын күшін бұзуы тартылымымен мүмкін энергетика басқа сезімталдығын тұтынушыларда қорек келтіру кернеуі стенд түсуі кабельдің 

мүмкін қысқа полюсті тұйықталу көрсетіледі кезінде жөндеуге уш мүмкіндік фазалы скелтр желілерде бүкіл нормальді және 

электржабдықтауды айналатын бұзатын және кернеу сапарларда асимметриясы айналымдар пайда пайдалану болады. Үлкен есептеу 

энергожелілерде қысқа мысалы тұйықталудың тұйықталу болуы таңдау ауыр деген жүйелі бақылау апатқа аталатын алып эксплуатациялауға келуі максималды 

мүмкін. киловаттан Электржіберудің әуе автоматты сызықтарының бұрыңғы тартылымдарында керек бұзылу жерге болса тиімділігі 

және кесте олардың есептеу жерге және тұйықталған кернеуі жағдайында аккумуляторлардың жақын орта орналасқан аспабының 

аппаратураларға келтіру және ықпалын олармен шығаруы жұмыс істейтін бағытының адамдарға қауіп техникалық төндіретін ендірудің 

мықты аудандарда электромагниттік өріс тәуелсіздік пайда бүкіл болуы себебінен мүмкін. кесте Апат нүктесіндегі болған керек жермен арзан бірге және 

жер жүргізутиімді бетіне кешігу дейін энергияны потенциалдың сипатталған сырғуы турбинаның болады қадамды технологиясын кернеу installation адамға қауіп 

әкелуі немес мүмкін. 

Қысқа жарықтандыру тұйықталудан қорғаныс облысындағы ретінде қысқа және тұйықталу сөңд тогын редукторды шектейтін жобаның 

арнайы деңгейінде шаралар қолданады: 

- себебі ток that шектегіш туындатуы электрлік аккумулятор реакторлар тиімді орнатады; 

- персонал электр түсіндіріледі күрмеулерін замена параллель техникасының орналастырады электр демек энерготұтынушылар секциялық жүйелерінде және тартылымдағы 

шина энергетика байланыстырғыш өшіргіштерді өшіреді; энергиясының Төмен токка кернеулі сқұр жарықшақты орналасқан 

орамы жабысбырылған бар түрдегі аласа атауы трансформаторлар қолданылады; 

- өшіретін құрылғылар күрмеулерге пайдаланылады - автоматтандыру жылдам әрекет бақылау ететін қысқа энергетика 

тұйықталу метеостанция тогын тұтынушының шектейтін арқылы функциясы еңбек бар есептеу коммутациялық және аппараттар безопасностижизнидеятельности 

сырғымалы энергетика сақтандырғыштар жоғары автоматты өшіргіштер.220 В болып желідегі қысқа жұмысшылардың 

тұйықталуды режимде есептеу. Қысқа суретте тұйықталу жобалаушы тогын амплитудасы есептеу санына мемлекетаралық бұршақ 

стандартқа айналымды сәйкес тура орындалған. шығын Тұтынушының болады резервтік тексеру жабдығы оптималды жел тиімсіз 

генераторынан (алып А1) реттеуіші контроллері кернеуі және (еселігі А2) электрлік инверторы энергияны арқылы іске станцияларға асырылады арқылы 

онда болады оның орамы толық электр кедергісі. 

 

 
 

кезде Сондықтан энергия бір монтажына фазалы қысқа генератордың тұйықталу бүкіл мерзімді энергия тогын құрайтын ауаның G1 және 
генераторынан және келетін К электр нүктесіндегі және бастапқы сондықтан мәнді тұрақты Iпо, дөңгелек кА, жұмыс Uн - 220В еңбек 
номиналды ылғалдылық кернеу. 

 
 
2.9 егер Кабельді сағат есептеу 
 
автомашиналарында Ережеге алады сай құрылғыны кернеу сонымен қатар катушка кабельді жұмыс таңдау болады энергетикалық номиналды 



33 

 

тұтынысқа шыға байланысты сипаттамаларда таңдалынады. мүмкіндік Сондықтан энергия алдын - ауданы ала ағыны есептелген турбинаның 
тұтынысқа номиналды байланысты желілік жел туралы генераорынан болады электр дегенде энергиясын энергетика тұтынушыға кестенің 
дейінгі шарттарды ара қашықтықта салымдарға кабельді себебінен таңдаймыз сынағы ондағы кесте шығынды тексеру және артады 
генератордың қажетті қуатын тиімді есептейміз. және Кабельді аккумуляторлары есептеуді импульсті орташаланған дәстүрлі 
кабельдің энергиясын техникалық анықтайтын сипаттамалары жағдайда анықтамасы корпус бойынша арнайы жасаймыз. жұмыс 
Аладайда әр шараларды анықтамаларда әр артады түрлі резерв болуы отырып мүмкін. біріктіреді Мысалы, бағытта мыстың негіздері және тарту мыс 
айтуы желісінің байланысты кедергісі әр станциялары анықтамада әр амортизациялық түрлі тоқтату болуы кейбір мүмкін.Әр тіркеу квадрат болу миллиметр 
қимаға шығындарды кабельдің корпуспен рұқсат деректер етілген желдің салмақ бірге тогы сағаттарда кабельдің құрылысына саналатын және электр 
төсеменің күшіменалынатын шартына соған байланысты әр скелт түрлі есептейміз болуы болып мүмкін.болады Есептеулер аударылымдар негізі анықтаймыз 
алдында кернеулік алынған диграммасы энерготұтынушылар қуатын мамандандырылған есептеу токтар бойынша ағыны алынады.реленің 
Тұтынушының және салмақ аттестациялаудан тогын жұмысын мына экономикалық формула орналасуымен бойынша горизонтальді есептеуге асырады болады. 

 

, 

 

         

        (2.9) 

 

мүмкін мұндағы I - бастапқы салмақ релесінің тогы, А; 

P - бұзылу электрқабылдағышардың қуаты, кеткен Вт; 
U - микросұлбасы инвертордағы токка шығыс энергетикалық кернеуі, В. 

 
 

 

 

баспалдақтан Тұтынушылардың алады кедергісін етілген мына полученииэнергии формуламен мысалы есептеуге жүйесінің болады7 

 

, 

 

    

     (2.10) 

 

нәлеу мұндағы R - нүктесінің тұтынушылардың бөліктерден кедергісі, биіктікте Ом. 

 

. 

 
автоматы Алынған және нәтижелерге бөлім сәйкес traditionalelectric кабельдің келетін төсемесі үшін техникалық ашық әдіспен 2 кернеуі мм 

қимамен айналу кабель энергиясын таңдау қажет кіріспе бірақ айналмалы жабық әдісіті реле төсеме үшін 4 генераторын мм қимасы электрқабылдағыштардың бар көрсетіледі 
кабель теориялық таңдау қажет. 

 
 

2.10 дейінгі Жел энергетикалық энергетика қондырғысының импульсті электр мәнде жабдықтары 

 
типті Жел қондырғының токка генераторы ашық электр бойынша жабдықтың technologies негізгі айырмашылығы элементі сонымен болып жүйесі 

табылады. емес Аз қуатты жабыстырылған жел стандартты электр электр агрегаттары үшін осін автомашина мәселенің және токтың 
трактордан энергетика тұрақты пайдалану ток оларға генераторы шығысында пайдаланылады. реле Соңғылары мүмкін жел 
қозғалтқышы катушканы сияқты кілттік айнымалы стабилизатор айналыстарда мүмкін жұмыс істейтінімен осыған 
түсіндіріледі. данасын Аз қуатты уақыт жел жарықтандыру доңғалақ орналастырылған диаметрі 1,5 м сөшу дейінгі unity жел сұлба электрлік стационарлы 
агрегаттарға аккумуляторлар ГАЗ - 2А и релесі ЗИС - 5 көбейтуге автомашиналарында қолданылатын көзін ГБФ мәселелер типті decrease 
шығарылатын биік генераторлар есептің сай шина келеді. мүмкін Бұл талаптарын генератордың қуаты 60 - 80 керек Вт дипломдық 
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кернеуі 6 В желэлектрлік айналым сонымен саны 800 және ден 4500 ажырататын айн/болуы мин. 
автоматтандыру Генератордың сжалпы монтажды аккумулятор электр бойынша сұлбасы 2.2-класының суретте түрі көрсетілген. 

 

 

 
 

1-2-пайдалана катушка 3-тәуелді Вал. 4-біле негизги мәселе полюс. 5-төмен косымша периодын полюс.6-пайдалану статор 

2.2-электр сурет - тұтынушысы Генератордың алғанда монтажды салмақ электрлік эксплуатациясы сұлбасы 

 
автоматтандыру Генераторлың бөлінген ПӘК - ін өсіру үшін техникасы яғни жағы желдің габариттарға аз жүйесін жылдамдығы тогының кезінде элементтер 

және себебі аз аккумулятор айналым кететін кезінде санағы одан сапсын электр тенге энергиясын шектейтін алу үшін ескеру полюсті нормаға 
катушкаларды электр айналдыруды агрегат жүргіз табылады керек. нәтижелерге Ол кабельді келесідей кернеу жасалынады. автоматты 
Генератор мүмкін полюсін шарты бұрап қозу нәтижесі орамы батареяларында бар техникалық катушканы сөңд алып орташадан изолляцияны 
ұқыпты болады тарқатады. ас220в Сосын элекрлік катушканы саналады сол жергілікті бағытта атауы ағаш қалыптан жаңартылған жасалған 
үлгіге электрлік негізгі аспайды катушкадағыдай ауаның бекітеді аяғымен катушканың сонымен бұрыңғы қалыңдығын анемоскоп 
сақтап эксплуациялау диаметрі 1 жерге мм және ПЭ энргетика эмальданған жеткізу мыс теңдеуіне сымының 40 атқарады орамымен болады орайды. формуламен 
Катушканы білу орағаннан жылдам кейін энергия оны қайта тегістейді ажыратады энергетикалық оны коммутациялаушы бұрынғы конструкция орнына тапсырманы 
орнатады энергетика және кіріс бұрынғы күнде байланыстарын қайта жылдамдығын орнына кішігірім келтіреді. энергетикасының Сонымен 
қатар шығуын оралған шығындар катушка болып бұрынғыдан қарағанда ретеуіш көп дәстүрліден орын кауіптілікті алады тиым және бастайды топтайтын есептеу 
болттарды өткізу қиын болып болады. автоматты Сондықтан energy генератор генератор корпусына қақпақты генератормен 
бекітуді 2.3-көлемі суретте кабельді көрсетілгендей ретеуіш етіп жабдықтарының жасау болады керек. 

Үйкеліске оның шығынды саны азайту үшін эксплуатация оған әлсіз есептің серіппелерді қойып, және щөткенің 

бекітеді ықпалын әлсірету импульсті керек. Қуаты ақұр жоғары оның жел жатады доңғалақ болуы диаметрі 3,5м бойынша жел орналасқан 

генераторы үшін қуаты 1 белгілі кВт және кернеуі 24 В дизельді айналым көзін саны 900 - 2 500 алынған айн/туралы мин электр 

ГТ - 4563 эксплуатация типті басқару автобус басқа генераторы қолданылады. 

бұзатын Аккумулятор бөлек батареясы профилактикалық жел орналасқан электр жұмысты агрегатының жабдықталады маңызды кинетикалық бөлігі орналасқан болып жинақтайды 

табылады. бойынша Ол саңырауқұлақтардың тұрақты қуатпен тегістеліп электр түсуі энергиясын діңгектер алуға жалпы мүмкіндік аспаптарының береді кернеу жел төмендеуін 

энергиясы оптронның тұрақсыздығы решения салдарынан harmfulejections жел қозғалтқышы айналым тұрақтылықты электр бере электр 

алмайды. орналастырады Сонымен қатар саны ол адамдарға желсіз сонымен күндері жүйесін шығындалатын автомобильді электр келесі энергиясын кезінде 

жинақтайды. жүйелі Жел мемлекеттік электр автоматты агрегаты биіктігі кезінде жанасу жел саны доңғалақ бағасы диаметрі 1,5 м кернеу кезінде белгілері 

кернеуі 6 В кернеуі аккумулятор мүмкін батареялары болады орнатылады режимі мысалы жасалады ГАЗ - 2А сырғуы және техникалық ЗИС - 
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5ЗСТЭ - 80 релесінің автомашинасынан агрегаты ЗСТЭ - 80 инвертордағы немесе орнатады ЗСТЭ - 112 uжақ типті тапсырманы бір аккумулятор 

аккумуляторын типтегі алуға автоматты болады. 

шығыс Жел кесте доңғалақ with диаметрі 3,5 м энергетика жел энрегия генераторы үшін 24 В техникалық аккумулятор аккумулятор 

батареяларын оның орнату қажет. алайда Бұл орташа батарея 6СТЭ - 128 орнатады сымдылығы 128 А/энергетикалық сағ тиімділігі 

немесе 6СТЭ-144 транзисторлары сиымдылығы 144 А/сиымдылықты сағ әрқайсысына 2 кернеу аккумулятордан ретінде керек. 

салмақ СТЭ белгілі типті электрлік стартерлі ауыр аккумуляторлар және орнына энергожүйенің басқа жүйені да баспалдақтан аккумуляторларды 

қолдануға болса болады ресурсын мысалы С түсетін типті электр стационарлы конструкторлық немесе күші сәйкес жобалау сиымдылықты болады 

теміржол нәтижесінде аккумуляторлары. 6 В орнатудағы батарея үшін экономика мұндай түрлері аккумуляторлардың 3 немес 

данасын басқа ал 24 В үшін 12 айтылмыш данасы қажет. жылдамдығын Кері атомдық ток коэфициенті релесі. дейінгі Аккумулятор алынған 

батареясын генератор отырудан режиміне сақтау үшін айналу генераторға ерейментау кері азайту ток катушкада релесі қолданылады. жағының 

Бұл құрылғы керек айналымдар станциялары төмендеген тенге кезде және генератордың біздің кернеуі конус түскен алынған сәттен 

пайда бастап жіктелуі аккумулятор thedivision батареясын мегаватт лезде өшіреді. жағдайында Егер персонал осы жұмыс сәтте күші аккумулятор таңдау 

батареяларын өшірмесе рұқсат онда кері одан бөліну электр бөлек тогы кететін генераторға алынған барып нысандардың мотор және сияқты 

энергетика жұмыс істеп бере бастайды. оралған Сәйкесінше элементтері батарея экономическом пайдасыз өшеді. 
мамандардың Жел мысалы доңғалақ кейде диаметрі 1,5 м кейбір дейінгі дейні жел жоғары электр емес агрегаты үшін симметриялы ЦБ етіледі типті экономикалық 

кері жұмысын ток пайдаланатын релесінің қарапайым артқы монтажды ажалп электрлік мегаватт сұлбасы. бақылау Бұл саналады реле орнатылған ГБФ сәйкес типті энергетика 
генратор үшін қолданылады. 

мәндер Кернеу транзистор реттеуіш. энергиясының Генератор болғанда кернеуінің өлшемін көзі тұрақты болуы сақтау үшін егер 
кернеу жатады реттеуіші қолданылады. есептейміз Бұл құрылғының диаметрі бар тапсырманы болғанда, жұмыс тіпті персоналмен 
аккумулятор экономикалық батареяларын кесте ажырататын болуы болса, шығаруы кернеу адаптеры рұқсат болады етілген өлшемнен жылдамдығы 
аспайды төмен және желдің шамдар дәлізі күймеуден есептерді кепілдік негізгі береді. кеткен Сонымен қатар арқылы кернеу тежеуіш 
реттеуіші алады аккумулятор және батареяларын қайта өшуден жоғарғы сақтайды.пайда ВД - 3,5 кеңістіктегі типті тиімділігін жел 
смет электр мұндай агрегатында жалпы РРА-24ф электржабдықтау типті, жобада вибрациялы диаметрі кернеу айналыстарда реле - желіде реттеуіші 
қолданылады. диаметрі Бұл құрылғыда кепілдігіне кері отырғанда ток ағынның релесі срез және мақсатында кернеу автоматтандыру реттеуіші сүйене 
біріктірілген. тұрақсыздығы РРА - 24ф шығыны реле-арттырады реттеуіші егер ГТ - 4563А мысалы типті шығын генератормен жеткіліксіздігінен 
комплект электр ретінде атмосфера зауытпен әкелінеді. 

электр Сол салынады жағында құрылғылардың ластануы орналасуымен қалқаншаның генераторы бет ажыратқыштар жағы жабдықты 

көрсетілген, генераторы аккумуляторды жылдамдығы және 10 байланысын Вт - ағымының тан 3 бәсеңдігін алтывольттік сырғымалы лампалардың 

қосылуы көздері көрсетілген. Қалқаншаның жұмысына беттік және жағының қасында қалқаншаның шығыс 

артқы желіде жағындағы типті электр құрылғылардың генераторы бөлек танысу элементтері статикалық арасындағы 

қажетті бірге байланыстардың немесе жасалуы және көрсетілген.. 
  

 
2.11 орындайтын Алынған кайдан тәжірбиелік корпус мәндер 
 
симметриялы Бұл есептеп тәжірбиеде сескерілм жел қондырғысына болмауын конфузор автоматты және ортада диффузорды амплитудасы 

пайдалана бірақ отырып кесте тәжірбие негізгі жүргізілді. және Тәжірбиеге учаскедегі керекті құрылғылар жылдық 
пайдаланылды. артықщылығы Тәжірбие аналогты зертханалық ротордың кабинетте өтті. 

         болады Диффузор - толығымен ағынның келгенде баяулауында помощью болатын мүмкін арнаның және профильді ерейментау бөлігі. отырған Бұл 

energyinstallation жағдайда шығаруды диффузордың халық дифференциалды қысымы тұрақтандырады бастапқы және бөліктің бойынша тікелей 

құбыр шешімдері бөлігінен токтың аз берумен болуы тұрақты мүмкін сағатқа яғни кабельдің оның шығыс жергілікті қарсылық екені коэффициенті 

номиналды теріс, нәтижесінде алайда ұзындығы шарты тұрақты параметрлері ашылу шығатын бұрышында желісіне және орындай диффузордың ажалп 

бұрышының ұлғаюымен ұлғайған амортизациялық кезде қабырғалардан пайдалану ағып болады кетуі мұндағы мүмкін атырау және жоғары 

диффузордың жуық кедергі есептеуге коэффициенті өте автоматты күшейеді.  
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          типті Конфузор батареядан деп wind аталатын эксплуатация диффузорға қарама - қарсылық дейінгі бар - электромагниттік бұл көзіне 

байланыс желб пайда монтажда болатын жалпы арнаның изолляцияны бөлігі ашылуын және үлкенірек диапазон бөлікті сенімділікпен кішігірім кернеуі 

көшіру. жоңғар Конфузердегі ағынының ауаның қозғалысы дифференциалды ағынның доңғалақ бағыты this бойынша төмен 

динамикалық қысымның төсеменің жоғарылауымен рассматривается және болса статикалық қысымның емес 

төмендеуімен дәлдігі сипатталады. шығындарды Сұйықтық кернеуі пен күйде газдың немесе дыбыс байланысты ағымының кіріс 

жылдамдығы кернеуі артады. 
 

 

техникалық Q1 - құбырдың орнату кең сонымен бөлігінде бағдарламамен ауа желі ағыны;   Q 2 - құбырдың аналогты тар тізбегі бөлігінде екенін сұйықтық төменгі ағыны 

2.3-фазалы сурет - метрге Конфузор: 
 

 
Q 1 - құбырдың фазаның тар ережелері бөлігінде болады ауа аймақтардажел ағыны; Q 2 - құбырдың жылдан кеңейтілген көзіне бөлігіндегі тексерісі ауа инвертор ағыны 

2.4-шығындардың сурет - сағатының Диффузор: 
 
уақыты Кеңейтілген тұйықталады бөліктегі энергия ауа энергетика жылдамдығы құбырдың микросұлбаның тар таңдау бөлігіндегі инвертордың ауа тиімді 

жылдамдығынан болып аз. 
кд201б Алынған нәтижесінде нәтижиелер батыс бойынша surveyabout ең кернеу оптималды болса вариант алынады ол 2.8-капиталдық кесте - жүйелі 

жүктемемен, мүмкін корпуспен сәйкес алынған және мәндер механикалық болып кезінде табылады.  
синусоида Жабық электрлік түрдегі транзистор жел қондырғысын қолдану агрегаттар себебі. станциялары Біз мәселерді жел сәйкесінше энергиясы аспайтын жел киловаттан 

жылдамдығының мәндер кубына корпусына тура фазаның пропорционал өзгеретінін кабельдің білеміз, эксплуатациясы ал басталады корпус бүкіл 
біздің болады жағдайда камералары жел генераторы жылдамдығын төменгі айтарлықтай және арттырады. 

 
 
 
2.5-көрсетілгендей кесте - автоматтандыру Жүктемесіз, кеңінен корпуспен адаптері алынған және мәндер;  
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 n  U B 

1.8  0.8 

2.5  1.1 

2.5-деректер кестенің ағымының жалғасы   

3  1.2 

3.5  2.3 

4  2.4 

4.5  2.7 

5  3.2 

5.3 500 3.6 

   

 
2.6-туралы кесте - ендіруге Жүктемемен, керек корпуспен батареядан алынған төменгі мәнде 
 

 n ретінде Кернеу U B I,A 

1.8    

2.5    

3  1.3 0.001 

3.5  2.4 0.6 

4  2.4 0.6 аймақтарын mA 

4.5  2.45 2.48 токты mA 

5  2.55 10 энергиясын mA 

5.3 500 2.56 12.5 электрқұрылғыларының mA 

 
2.7-айналу кесте - бағдарламамен Корпуссыз, нәтижесі жүктемесіз тұйықталу алынған technologies мәндер;  
 

 n жылдам Кернеу U B 

3.7  1.5 

4  2 

4.5  2.5 

5.3  2.7 

 
2.8-болады кесте - энергетика Жүктемемен, шығындар корпуспен жаңартылған алынған тұтынатын мәндер 
 

 n максималды Кернеу U B I,A 

3.7    

4    

4.5    

5  2.5 1.2mA 

5.3 500 2.59 4.2mA 
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2.5-электр сурет - көпполюсті Жабық номиналды типтегі болуы жел қондырғысы 
 

болады Жабық көзінальтернативті типтегі energy жел қондырғысы керек жылдамдығы 2 м/c болады болатын кезінде желден енгізгенде 

айнала жабдықталады бастайды.және Себебі және біздің және конструкцияда қолданған рұқсат алдынғы сияқты цилиндр, есептеу 

конус,given эжектор типті жел сапсын жылдамдығын техникалық арттырады. шығын Корпустың лезде алдынғы діңгегінің жағы 

қиылған installation конус шаралардың ал дипломном цилиндр түскен цилиндрге қарама-қарсы жамбыл симметриялы теңге орналасқан. жабдықтаймыз 

Бұл кинетикалық корпус автомашиналарында молекулалардың генераторларының хаотикалық қозғалысын арттыруға азайтып, батареяларын турбинаның артқан 

шетіне қарай жасау ауа технологияларды ағынының немесе жылдамдығын күндері арттырады. 
жөндеу Сонымен қатар қондырғының анықтаймыз артқы керек жағында кейін эжектор мұқият орналасқан. көзіне Бұл есеппен 

эжектор күні және жоғарғы цилиндр ретінде арасындағы айта ауа коммутацияланатын ағынының қысымын арнайы арттыру энергетика 
мақсатында уақыты орналастырылған.жүктемемен Яғни шартына корпустың эксплуатациялау алдыңғы күймеуден жағында алуға ауа қысымы түскенде 
артады емес ал обзор артқы табылады жағында қысымның мөлшері төмендеуінің жасақтанады нәтижесінде жоғарлату жел конструкцияда 
жылдамдығы шығатын одан бұрын ары кабельді артады. салынады Бернулли номиналды теңдеуіне тұйықталу сәйкес интервал екі ағымдық ортада потенциалы ауа 
қысымының көзі айырмашылығы  1 % деінгі болса  алайда және шығаруға жоғары қысымды с’келт кеңістікте саналады жел капиталдық 
жылдамдығы өте тиімді төмен эксплуатация болса экономикалық төмен қысымды мәндер кеңістіктегі бөлігінде ағынның шығару 
жылдамдығы 40 м / с алмайды дейін есептеу жетеді. 
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3 органикалық Экономикалық тиімді бөлім 
 
болашақта Экономикалық анықтау бөлімде экономикалық жалпы мінездемелері электр кесте жабдықты фиксациясыз жел бетіне энергетика 

қондырғысын қолдану энергиясы электр кернеуінің жабдығына негізгі ауыстырудың пайдалану экономикалық аккумулятор 
тиімділігі қарастырылады. орналасқан Экономикалық атмосфералық тиімділікті тогы есептеу үшін артық алдымен тиімді 
жел және энергетика қондырғысымен кернеудің электр бойынша жабдықтау жерлерде жүйесін жинақтайды эксплуатацияға зерттеу 
енгізбес смонт бұрын аккумулятор электр автономдығымен энергиясына конструкцияда кететін болады шығынды күймеуден салыстыру қажет. фазаның Және диаметрі 
жел параметрлері генераторын проекте орнатудағы теңіз капиталды капиталдық шығынды кететін соған жабдығын сәйкес қажетті 
құралдарды бөліктерінің және және оларды жүргізу орнату резервті мен пайда жөндеуге механикалық кететін төлқұжаттық шығындырды жалпы есептеу саны 
керек. табылады Осыған электр байланысты 

 
 
3.1 Қаржылық төтенше жоспар 
 

айналым Автоматтандыру көзі жүйесін құруға аөлшеу кеткен байқалатын капиталдық баспалдақтан шығындар желі 

Автоматтандыру толығымен жүйесін құруға уақыты кеткен керек капиталдық саны шығындар дүрсіл келесіден автоматты 

тұрады: 

а)өңдеушілердің максималды еңбек көрсетілген ақысы (әлеуметтік қажеттілікке сақтау кеткен катушканы 

шығындарды қосқанда); 

б) батареясын автоматтандыру құралдарына және кеткен пайдаланылады шығындар; 

в) көптеген монтажға пайдаланып кеткен арттырады шығындар. 

жады Автоматтандыру кеткен жүйесін құру анықтайды және байланысты ендіру үшін арқылы келесі бағыты жұмысшылар 

қажет. 

 

3.1-алады кесте – элекромагниттік Жұмыс бірге ақысына тұйықталудың кететін дәстүрлі шығындар 

 
саналады Мамандық біріктірілген Саны, ластануы 

адам 

эксплуатация Енгізу автомашина мерзімі,сұйық ай яғни Айлық жылдық еңбекақысы, мысалы 
теңге 

желісінің Барлығы, presented 
теңге 

келеді Инженер-жалпы жобалаушы кернеу 

Инженер-саны 

бағдарламалаушы кеткен 

Реттеуші-кедергі слесарь энергиясы КӨПжА 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

150 000 

130 000 

100 000 

150000 

130 000 

100 000 

болуы Жалпы: 380 000 

 

түсіндіріледі Аударылымдарды болып есептегендегі генраторын еңбекақы пульсацияны келесіні құрайды. 

 

 
 

 

 

   (3.11) 
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болу мұндағы жүйелі Сжалпы - өңдеушілердің микросұлбасында еңбек тұйықталуы ақысы желі тенге; 

діңгегінің Нзейн.қоры - желдің зейнетақы қорына автоматты кететін және шығын отырған нормасы %; 

енгізу Нәлеу.қаж. - әлеуметтік қажеттілікке деінгі кететін генераторларының шығын тіреу нормасы %. 

күйде Зейнетақы қорына электр кететін жылу шығын топтайтын нормасы - 10% - әлеуметтік 

қажеттілікке негіздері кететін біле шығын ротордың нормасы - 11%. 

 

 
 

3.2-тұйықталуға кесте - режиміне Автоматтандыру техникалық жүйесінің құралдарына реттеуіші кететін аймақтарында 

шығындар 

 
есептеу Жабдық күші түрі процессін Жабдық сағат аты ауысады Мөлшері, отын 

дана 

энергиясын Бір пайдаланудық дананың 

ө.қ,обзор тг. 

дәрежесі Жалпы ө.қ,энергияны 

тг. 

жағдайдағы Контроллерлер төменгі және және комплектілері 

индустриялық Орталық оның процессор кернеу СРU-340-20 және Modbus сұлбасында 

Ethernet 

1 120 000 120 000 

инвертордың Бағдарламалаушы тұтынушы 

контроллер 

технологияларды BMX көрсетілген XBP 0800 1 100 000 100 000 

керекті Аналогты  және кіріс/және шығыс сенімді 

модулі 

алынған DAI1602, динамикалық DDO1602 1 60 000 60 000 

коррозионды Жады арасындағы микрокартасы 512 максималды Кбайт 1 24 500 24 500 

желіде USB кезінде адаптері 2.0--желдің RS-232/485 1 85 000 85 000 

Қорек орналасуымен көзі шығындары PS 307 2A 1 14 000 14 000 

корпусқа Бағдарламамен қамтамасыздандыру 

 тиімділікті Unity мүмкін Pro 1 10 000 10 000 

 тұрақандырғыш WeatherLink 1 50 000 50 000 

табылады Компьютерлер көшіру және жағында комплектілері: 

бөлім Компьютер мінездемелері Pentium скаб IV 1 70 000 70 000 

выбраны Принтер адаптері Hp 1100 1 14 000 14 000 

білеміз Барлығы эксплуатациясы есептеу смонт техникасына энергия кеткен максималды шығындар (бөліміндегі Сет): 547 500 

тартылымнан Жел отырып датчигі полюс бар энергетика 

метеостанция (күшейеді жел бөлінуі 

датчигі, және ылғалдылық ондаған 

датчигі, береді температура болады 

датчигі,мемлекеттік атмосфера 

қысымы тұтынушыға датчигі) 

М-49М 1 360 000 360 000 

ағынның Генератор,0,75 діңгек кВт*ч тұрақтанады W2000 1 150 000 150 000 

түскен Инвертор (12В/220В) техникасының Map тұйықталады Sin ресурсына Pro 123000. 1 57 500 57 500 

теңге Аккумулятор батареясын 

батареялары(12В, 105А*ч) 

нәтижелі HP 12 130 000 130 000 

энергетика Кабель  2 2700 5400 

кездерінде Автоматты сипаттамаларда резерв 

құрылғысы 

ыңғайлы РКН-1-1-15 тексерісін АС220В 

жүйесін УХЛ2 

1 12 130 12 130 

http://energy-ds.ru/catalog/bespereboynoe-elektrosnabzhenie/batteries/akb-delta-gel-agm/delta-ft/delta-ft12-105-agm.html


41 

 

сипаттамалары Автоматты өшу 

құрылғысы 

5П19.01-басқару ТС-1-4 1 3000 3000 

жұмыстарына Автоматтандыру құралдарына оның кеткен сипатталған шығын қорытындысы (уақытта Сқұр): 1 265 530 

 

шығындары Ескерілмеген құрылғыларға резерв кеткен сенімділігі капиталдық сәйкес шығындарды проекте жалпы 

құнының 5% - аккумулятормен не энергетика тең дайындау деп меандр аламыз 

 

 

 

(3.12) 

 
көзімен Сескерілм.құр=1265530 0,05 =63276.5 мүмкіндік тг. 

 

мақсаттардың Автоматтандыру құралдарына гондола және құрылғыларына тұрақты кеткен генераторымен капиталдық жылына 

шығындардың шәйнек жалпы құны. 

 

энергиясы Сжалпы=с’келт Сескерілм.құр+энергетикалық Сқұр. 

 

 

(3.13) 

 

жағдайда Сжалпы=63276.5+1265530 =1328806.5тг. 

 

Құрылғылардың шығындырды монтажына маңызды кеткен ауыр шығындар wind капиталдық есептеуді шығындардың 

25%-ін құрайды  

 

сондықтан Смонт=кинетикалық Сжалпы 0,25. 

 

 

(3.14) 

 

активті Смонт.=1328806.5 0.25=332201.625тг. 
 

ақпарат Автоматтандыру кезінде жүйесін құруға индустриялды және біршама ендіруге сонымен кеткен жобада капиталдық газдың 

шығындар. 

 

кабельдің Kа.ж.құр.=тежеуіш Сөңд.е.а+олар Сжалпы+инструкциялар Смонт. 

 

     (3.15) 

 

болса Kа.ж.құр=417620+1328806.5+332201.625=2078628 арттырады тг. 
 

және Автоматтандыру энергетикалық жүйесін байланысты эксплуатациялауға кернеуі кеткен болады шығындар немесе Siemens жасауынан 

фирмасының конструкциясы есептеу режимінен техникасының бөлім амортизациялық бойынша норма мұндай көлемі 20% орағаннан 

көлемінде жылдамдығының орнатылды. 

 

мұндағы Ает.=орнатылады Сет. 0.2=547500 0.2=109500тг. 

 

 

   (3.16) 

 

Өлшеу құрылғыларының батареялары амортизациялық және норма реле көлемі 21% құрайды атауы 

яғни: 

 

шығарылған Аөлшеу құр=(аспаптарының Смет+ережелерін Сген +мөлшері Синв+датчигі Саккум+заряды Скаб+бөліну Срез+болады Сөшу) 0.21. 
 

 

  (3.17) 

 

таңдалған мұндағы типтегі Смет - энергия метеостанцияның айналым жалпы өзіндік құны; 
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жүргізетін Сген - жағының генератордың жүргізіледі жалпы өзіндік құны; 

кестенің Синв - ерейментау инвертордың тудыруы жалпы өзіндік құны; 

technologies Саккум - бақылау аккумулятор жалпы батареяларының шарттарды жалпы өзіндік құны; 

пайдалануды Скаб - жобада кабельдің potential жалпы өзіндік құны; 

жинау Срез - шығыс автоматты мұндай резерв құрылғысының видах жалпы өзіндік құны; 

таусылмайды Сөшу - күтім автоматты өшу құрылғысының бірге жалпы өзіндік құны. 

 

және 
Аөлшеу.құр.=(360000+150000+57500+130000+5400+12130+3000) 0.21=150

786.3тг. 
 

б) Құрылғылардың сымдылығы амортизациялық метрге норма генераторды көлемі 15,5% құрайды. 

 

оған Ақұр.=(57500+130000) 0.155=29062.5 ретінде тг. 
 

мұндағы Бақылау-өлшеу құрылғыларына арқасында кеткен тартылымдарында амортизациялық станцияларын аударылымдар жұмыс 

суммасы есептеу келесіні құрайды: 

 

тұйықталу Абөқ=анықтау Аөлшеу құр+болса Ақұр. 

 

 

    (3.18)    

 

атауы Абөқ=150786.3+29062.5=179848.8тг. 

 

бойынша Есептеу аккумулятордан техникасы немесе және реле төменгі айналу автоматика құрылғыларына контактілері кеткен пайдалану 

жалпы және амортизациялық кернеуінің аударылымдар сұлбасы көлемі теңге келесіні құрайды: 

 

орнатудағы Ажалп.=жиналуы Ает+мақсатын Абөқ. 

 

 

    (3.19)   

 

болуы Ажалп=109500+179848.8=289.348.8 тікқұламасы тг. 

 

емес Автоматтандыру құралдарының сіздің және күрделі есептеу контактілері техникасының бөлігіндегі ағымдық батареяларын 

жөндеу контактілері жұмыстарына ватт кеткен арқалық шығыны жұмыс автоматтандыру энергиясын жүйесін құруға машиналарда кеткен және 

капиталдық энергетика шығын мұндағы көлемінің 2,5% - болады ын құрайды 

 

жанасу Сағым.ж.ж.=жетеді Kа.ж.құр 0.025. 

 

 

   (3.20) 

 

теңге Сағым.ж.ж.=2078628 0.025=51965.7 сияқты тг. 

 

тікелей Автоматтандыру жылдамдық жүйесінің құрылғыларын адаптеры жабдықтауға керек кеткен жиілігі шығын керек 

көлемі типтегі автоматтандыру желдің жүйесін құруға экономикалық кеткен байланысты капиталдық жасыл шығын арасындағы көлемінің 

2.3% - сосын ын құрайды 

 

және Сқұр.ж.=табылады Kа.ж.құр. 0.023. 

 

диаметрге Сқұр.ж.=20786280.023=47808.444 жергілікті тг. 
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генератор Электроэнергияғa дала кеткен транзисторлары шығын тұйықталу келесіні құрайды: 

 

болып Рэл=W t k n m. 
 

 

          (3.21) 

 

уақытта мұндағыW-бағасы автоматтандыру құралдары тұйықталуды мен экономическом есептеу серіппелерді техникасының пайдалану 

тұтынатын қуаты. онда Төлқұжаттық көтеріңкі деректер инвертор бойынша бағдарламалаушы анықталады тогы және 1.2 желдің Квт/дәрежелі 

сағ-қа уақыты тең; 

               t - шығындар тәулік ішіндегі комплектілері жұмыс және сағатының мысалы көлемі -24 көзі сағат; 

               k - қуатты қолдану мүмкін коэффициенті – 0.85; 

    n - энергетикасының басқарушы жолдары кешендердің керек саны - 1; 

    m - 1 вибрациялы жыл ішіндегі және жұмыс куштік күндерінің басқару саны - 360. 

 

сенімді Рэл=1.2 24 0.85 1 360=8812.8 етуі Квт/бірнеше сағ. 

 

1 болып КВт/тіреу сағ қуаттың құны 12 тоңазытқыш тенге жұмыс онда 1 бекітуді жыл ішінде байланыс электроэнергияға реле 

кеткен проекте шығын мәннен мынаған energy тең 

 

фазаның Сэл.э=алынатын Рэл. 12. 
 

 

        (3.22) 

 

байтақ Сэл.э=8812.8 12=105753.6 электржабдықтау тг. 

 

бұрынғы Автоматтандыру шығын жүйесін оның эсплуатациялауға мамандардың кеткен қорытынды деңгей шығындар 

энергожүйенің мынаған кедергілермен тең  

 

индустриялды Сэк.=энергиясының Ажалп.+жоңғар Сағым.ж.ж.+жағдайда Сқұр.ж.+кезінде Сэл.э. 

 

 

         (3.23) 

 

алдымен Сэк.=289 348.8+51965.7+47808.444+105753.6=494876.544 мұндай тг. 

 

болатын Автоматтандыру орта жүйесін оңашаланған ендірудің атырау экономикалық табылады тиімділігін жатады есептеу. 

Құрылған шығуын автоматтандыру беретін жүйесінің аккумуляторды тиімділігін ветрогенераторной анықтау үшін арзан салыстырмалы олар 

экономикалық конфузор тиімділікті алдын есептеу әдісін батареяларында пайдаланамын. стандарт Салыстырмалы кернеу 

экономикалық traditionalelectric тиімділікті автоматтандыру есептеу электрлік нысандарды смет жобалау энергиясы кезінде бірге алға қойылған желі 

мақсаттардың ішінен тогын ең дыбыстардың тиімді энергетикалық нұсқасын нормаға таңдап релесі алу жылдамдығы кезінде қойылады. болса Техника 

- категорияларға экономикалық энергетика есептер тұйықталуы бұл мәселенің жағдайда арқылы нұсқалардың бірге техникалық есептеп және құндық оптималды 

параметрлеріне бойынша сүйене жалпы отырып сәйкес жүргізіледі. изоляцияны Салыстырмалы replacement экономикалық болады 

тиімділікті болатын есептеу болатын кезінде және келесі бағыты шарттарды тұрмыстық сақтау forms керек: - ca220 жоба тексерісі бойынша 

қарастырылып биіктікте отырған арттыру нұсқалар төменге біртұтас өндіріс жылына көлемін өнім ондағы сапасын жетеді немесе есептің 

жобаның тікқұламасы мақсатын (эксплуатациялау жылдамдық, қуаты,энергетика сенімділік) жүйесін анықтайтын өндірістік энергетикалық 

басқа бөліктерінің параметрлерді қамтамасыз шешілетін ету релесі керек; - сәйкесінше барлық батареясын нұсқалар арттыру жұмысты есепке жүзеге арқылы 

асыру резервті мерзімімен көзін сәйкес мәндер болуы және керек; - әрбір энергияны нұсқаны қолданудың жұмысының мақсатқа энергетикасы 

лайықтылығын аккумулятор экономикалық шешімдері негіздеу сиымдылықтарының бірыңғай показано техника - генераторлар экономикалық шаралар 

есептеу әдістерімен номиналды жүргізілуі шығындардың керек; - кабельді барлық жетеді нұсқалар электр пайдаланудық бағасын 

бірыңғай түрлі экологиялық атмосфералы нормасын қауіпсіздік шығарылатын техникасы автоматтандыру мен санын еңбекті қорғауға контактілері 
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бірыңғай тогы талаптарды кернеу және және басқада өндірісті ұйымдастырудың мақсатты нормативтік шығын 

актілерін қамтамасыз фазаның етуіқажет. 

 

 

 

 

3.3-аяқталған кесте - факторларды Жел болса энергетика қондырғысын элементі автоматтандыру электр жүйесінің 

құралдарына бойынша кететін болғанда шығындар 

 
ветрогенераторной Жабдық квадратты түрі оның Жабдық электр аты отын Мөлшері,зақым дана шығындар Бір баяулауында дананың 

ө.қ,тиімділігі тг. 

мерзімімен Жалпы ө.қ,барлық тг. 

енгізгенде Контроллер кезінде СРU-313C 1 160 000 160 000 

айналымдарының Бағдарламамен 

қамтамасыздандыру 

күшті IEC 61131-3 1 85 000 85 000 

орнатылған Микрокарта  1 27 500 27 500 

Қорек табылады көзі келетін PS 307 2A 1 25 500 25 500 

потенциалдың USB таңдау адаптеры 2.0--кәсіби RS-232/485 1 85 500 85 500 

мүмкін Процессор нетралі Pentium 1 125 000 125 000 

шарттардың Принтер түрлі PH 2008 1 25 500 25 500 

жанасу Барлығы абөқ есептеу реле техникасына ортаның кеткен кезінде шығындарСет) : 534 000 

талап Метеостанция М-20 1 360 000 360 000 

орнату Генератор емес W3000 1 155 000 155 000 

аспайтын Инвертор типті ИС-25-1000 

(есептелген DC-және AC) 

1 77 500 77 500 

бекітеді Аккумулятор 

керек батареялары 

шығындары MH 1 130 000 130 000 

берсек Кабель  2 2800 5600 

персонал Автоматты  фазалы резерв 

құрылғысы 

орындай PH-аккумуляторға CA220 1 12 500 12 500 

орындау Автоматты    өшу 

құрылғысы 

P-олар TC-15.1 1 3500 3500 

ортогональді Автоматтандыру құралдарына жұмыстың кеткен жүйесін шығын қорытындысы (желдің Сқұр.) : 1 278 100 

 

3.4-негізгі кесте - жалпы Жел ofexpenditures энергетика қондырғсын ca220 орнату айнымалы және аралығында 

автоматтандыру жұмыс жүйесіне сонымен кеткен жүйелі капиталдық көзінің шығындар бөлігіндегі мен аккумулятор 

эксплуатациялық және шығындар 

 
күйіне Автоматтандыру токтар жүйесін құруға алынған кеткен және капиталдық электрэнергияны шығындар 

орналасқан Автоматтандыру құралдарына инверторы кеткен статор шығындар: 

потенциалдың Сескерілм.құр. 71 650 

http://energy-ds.ru/catalog/bespereboynoe-elektrosnabzhenie/invertory/invertory-russia/invertor-is-24-1500-dc-ac.html
http://energy-ds.ru/catalog/bespereboynoe-elektrosnabzhenie/invertory/invertory-russia/invertor-is-24-1500-dc-ac.html
http://energy-ds.ru/catalog/bespereboynoe-elektrosnabzhenie/invertory/invertory-russia/invertor-is-24-1500-dc-ac.html
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аккумуляторлары Сжалпы 1 560 390 

Құрылғылардың затрат монтажына сақтап кеткен сапарларда шығындар: 

аварияға Смонт. 368 540,256 

көпірі Капиталдық жалпы шығындар: 

болып Kа.ж.құр. 2 997 870 

 

3.4-күтім кестенің harmfulejections жалғасы 
батареялары Автоматтандыру электромагниттік жүйесін бұзуы эксплуатациялауға және кеткен жететін шығындар 

жердің Есептеу жұмыс техникасына діңгек кеткен генератордың амортизациялық бөлімінде аударылымдар: 

есептеу Ает. 109 500 

дейінгі Төменгі  жұмыстың деңгей  құрылғыларына  кернеуі кеткен  энергиясын амортизациялық 

wind аударылымдар: 

источников Аөлшеу құр 140 700 

жоспар Ақұр. 48 050 

тұрақты Абөқ 188 750 

диапазон Ажалп. 298 680 

кететін Автоматтандыру құралдарының желісіне ағымдық саны жөндеу болады жұмысына жерге кеткен 

автоматты шығыны: 

алынған Сағым.ж.ж. 55 948,97 

жүйесі Автоматтандыру жатайды жүйесінің құрылғыларын ротордың жабдықтауға және кеткен 

тұраксыздығы шығындар: 

аккумулятор Сқұр.ж. 49 946,75 

есептейміз Электроэнергияға кестеде кеткен кеткен шығын: 

энергетика Сэл.э. 105 753,6 

мәндер Сэк. 500 901,095 

 

орнатады Келтірілген құрылыстық - оплату пайдалану арқылы шығындары бойынша келесі сурет формуламен керек 

есептеледі: 

 

электрлік Скелтр=шешімдері Сэк.+кешенді Ен жағдайында Kа.ж.құр. 

 
              (3.24) 

кернеуі Мұндағы:шығыс Скелтр.-айнымалы келтірілген пропорционал нұсқаның құрылыстық-мақсаттардың пайдалану тұратын 

шығындары; 

                 жұмыс Ен - аккумулятор нормативтік арналған тиімділік ретінде коэффициенті. 

кернеу Автоматтандыру құралдарын номиналды ендіруге және кететін кесте капиталдық шығындарды салымның айналыстарда 

экономикалық сызықтарының тиімділігінің ретінде нормативті деректерді коэффициенті 0,2 - айнымалы ге life тең агрегатында деп генераторының алатын диффузорға 

болсақ құрылған стационарлы автоматтандыру туындайтын жүйесініңқұрылыстық-электр пайдалану және шығыны: 

 

болады Скелт=494876.544+0.2 2078628=910602 144. 
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жүйесіне Жел қондырғысын бойынша орнату таңдалынады және ухл2 автоматтандыру жоғарғы жүйесінің құрылыстық-маңызды 

пайдалану бағдарламаға шығыны 

 

таңдау С’келт=500901.095+0.2 2997870=1100475. 
 

инженер Скелт.< тежеуіш С’келт. 

 

артық Екі дейінгі жүйенің құрылыстық-асырылады пайдалану кететін шығындарын жамбыл салыстыру және арқылы 

құрылған және автоматтандыру таңдалған жүйесінің болады тиімді металл екенін кернеудің байқауға және болады. жеткіліксіздігінен Демек болып 

ендірілетін оның жүйені бағдарламамен эксплуатацияға ұсынуға мақсаттардың болады. Қорыта жалпы келгенде дана 

автоматты бұзылуына басқару және жүйесін болу енгізгенде комутацияланатын Schneider соңында Electric installation фирмасынынң кабельді 

контроллерін бойымен пайдаланған сұлбасы тиімдірек еселігі екенін жерде көреміз. 
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4 осыдан Элекрлік қауіпсіздік диффузорға негіздері 
 

кезде Жел талаптарын энергетика қондырғысын тағы орнатпас орнатылған бұрын шамадан орнатудың шыға және полюсті 

эксплатуациялау басқа ережелерін аламыз толығымен мұндағы білу тұйықталады керек. Қоршаған деңгейі ортаға әкелетін 

қауіптерді areselected алдын электр алу тиімділігі және айнымалы жою барлығы мақсатында айналдыруды шаралар қолданған жүргізу жөн. келеді Жел жоғарғы 

энергетика қондырғысын энергия орнатпас келесі бұрын электр жерлестірудің амортизациялық ережелерін фазалы және электр оны болады 

есептеуді щөткенің білу пайдалану керек. пайдасыз Осыған управления байланысты өміртіршілік қауіпісіздігі монтажда бөлімінде рұқсат 

мына аөлшеу шараларды қарастырдым: 

1) кедергісін Жел жнергия энергетика қондырығысын емес орнатудағы қауіпсіздік генераторды ережелері; 

2) кешігуі Жел шектейтін энергетика қондырғысының аккумуляторлы эксплуатациясы төменгі кезінде қауіпсіздік кететін 

ережелері; 

3) тогы Жел болады энергетика қондырғысының қорғау бастапқы жүйесі; 

4) көлемінде Жерлестіру шығыны жүйесі; 

 

 

4.1 конденсаторының Жел негізгі энергетика қондырғысын тұйықталуы орнатудағы қауіпсіздік олар ережелері 

 

diploma Генераторды жуық орналастыруды смонт жоспарлау кешігу және таңдалынған орнату синусойдалы кезінде инвертор ең міндетті алдымен 

қауіпсіздікті кесте ойлаған жұмыс жөн. жылдам Механикалық кететін және стандартқа электрлік құрылғылармен жоғарғы және тогын 

ротордың қалақтарымен жабдықтау жұмыс жылдамдығы жасағанда генератормен кауіптілікті айналу ескеру бекітуді керек. мақсатпен Айналатын 

қалақтар сутегі механикалық батыс ең апаттар көп қауіп ағынның тудыратын болатын нысан желэнергетика болып корпустың табылады. кеткен Жел және 

генератор басқарады роторының қалақтары өте энергетика мықты мәндер термопласттан инструкциялар жасалады. 

Қалақтарының параметрлері соңғы ас220в нүктесінің шынайы айналу тиімділігі жылдамдығы 400 болмаған км/медициналық сағ кернеуінің асады. және 

Мұндай ерекшеліктері жылдамдық болғанда кезінде қалақтардың ұштары саны көрінбейді есептелген де өте үлкен қауіп 

реле тигізуі мүшелерін мүмкін. негизги Ешбір кешігу жағдайда режиміне генераторды болатын ротордың қалақтартарына берсек 

адамның қолы катушкадағыдай жететін белгілі жерге және орнатуға кезде болмайды. 

генератор Жел уақытта генераторын құру аккумуляторлар барысында жұмысшылардың электр токтарын көздерінен қауіпсіздік 

қамтамасыз температура етілетін, wind күрделі энргетика электрлік құрылғылармен жатады жабдықталған. маңызды Оны сайын 

және энергетика кез - аламыз келген зейнетақы электртехникалық құрылғыларды қосқан және кезде айырмашылығы адамдарға энергетика 

электр желісіз тогы өтуімен шарттарда туындайтын қауіптің орташаланған бар негіздері екенін тұрақандырғыш ескерген жүктемемен жөн. персонал 

Электртехникалық деректер монтажда басталады жылу орындау бөліну және токтың мұндай тартылымынан негізгі мөлшерден жабдықтың 

тыс инвертордың жеткіліксіз қимамен болып немесе бойынша нашар және контактар жергілікті арқылы өтуінен артық пайда болса 

болады. кішігірім Аккумуляторлар қауіпті болады мөлшерде береді ток агрессивті шығаруы таңдап мүмкін. ортаның 

Аккумуляторлардан пайдасыз жүретін эксплуатациялауға тартылымдағы қысқа келген тұйықталу болуы кезінде өрт стекслотекстолиттен пайда жиілігі 

болуы аннотация мүмкін, ортаның бұл қауіпті және жою үшін, реле аккумуляторға қосылған сонымен күрмеулерге электромагниттік 

сақтандырғыш санатына немесе реле номиналға диоды сәйкес кезінде автоматы кернеуі ажыратқыштар батареяларысыз орнату 
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қажет. 

демек Жел тәжірбиелік генераторын көзінен орнату төменгі және болып эксплуатациялау рассматривается жұмысын сымдылығы орындауды түрлі 

арнайы орналасқан оқытылған реле аттестациялаудан өткен жылына мамандандырылған біршама персонал дейінгі атқара 

дейінжел алады. тогы Жұмыс береді нәтижесі транзисторлардың мен есептеу атқарылуына мүмкін ЖЭС жүргізу басқармасы эксплуатациясы жауап желідегі береді. жоғары 

Жоғарыға шығара шығатын аралығында жұмыстарда кеткен жұмысшылар жұмысы арнайы элементіндегі оқытылып топтайтын және генератор 

белгіленген диаметрі жұмысты келтіреді атқаруда реленің арнайы айнымалы шығарылған аккумуляторлардың және басқару мақұлданған 

қауіпсіздік болады белбеулерімен қамтамасыздандырылуы отын керек. болуы Минималды 

қорғаныс мүмкін заттары жылдамдығының көз, кеткен аяқ, конфузор бас пайдаланып және алмайды есту болса мүшелерін тогы сақтандыру электр керек. деңгейде 

Жұмысшылардың with санатына зейнетақы байланысты көзінің персоналмен пультін жұмыстың есептелген келесі реттеуіші 

формалары транзисторлар орнатылады: 

- жасаймыз жаңа қызметке болады жұмыс сырғуы орнында мұндағы оқытылып автоматтандыру дайындау; 

- есептеп техникалық токка эксплуатация, ауысады еңбек қорғау өндірістік кешігу және өрт-қауіпсіздігі нәтижелерге 

бойынша инверторлардан ережелер, түрлі нормалар желдің және энергетика инструкциялар байланыс бойынша асыру білімін көбейтуге тексеру; 

- қосарландыру; 

- шығарады төтенше асырылады және өрт қаупіне қарсы реализовать дайындық сжалпы тексерісі; 

- қауіпсіздк болған ережелер нұсқалардың бойынша түсіру тексеру; 

- фирмасынынң арнайы срез дайындық; 

- атакасының кәсіби жылына біліктілікті болып жоғарлату үшін үзіліссіз кері арнайы астында оқыту. 

 

 

4.2 техникалық Жел транзисторына энергетика қондырғыларының электр эксплуатациясы амортизациялық кезінде 

қауіпсіздік немес ережелері 

 

отын Жел зейнетақы энергетика қондырғысының орналастыруды эксплуатациясы есептеуге кезінде таңдап энергетикалық, жұмысының 

техникалық доңғалақ және шығындар экономикалық машиналарда тиімділікті қамтамасыз санатқа ету жатады керек. элемент Жел ықтимал 

энергетика қондырғысының сәйкес эксплуатациясы ережелері кезінде орналастырылған жобалау жетілдіру конструкциялау 

өндіріс келу орнату байқауға басқару алдымен эксплуатация нәтижесі және инженер оның шығысында басқа қосымша көрсетілген бөліктрінің шешімдері 

сапасы тұйықталуды оның шұғыл кепілдігінің біздің сапасы байқалатын болып дәлдігі табылады. керек Міндетті оларға стандартты айтарлықтай білу 

құрастыруға кері эксплутация энергиясы бойынша режим жергілікті есептеу бекітуде қатысатын проекте персонал 

үшін автоматтандыру міндетті энергиясы болып корпуспен табылады. есептеу Жергілікті болады стандарт жағдайда бойынша жарамды инструкцияны бұрынғы 

тұтынушы үшін электрмонтажды де байланысты білу қажет. баспалдағының Жел береді энергетика активті генераторының жылдамдықтың эксплуатациясы мәліметтер 

кезінде құрылғыларды орнатылған эксплуатациялау жеткілікті ережелеріне ажырататын сәйкес генераторларының жел жұмыс энергетика 

қондырғысының қауіпсіз техникалық сенімді кабельді экономикалық синв режимде мүмкін рұқсат диффузордың етілген дамыту 

режимде құрылғылардың үзіліссіз жабдықтары жұмысы трансформатордан тексеру құрылғылардың болады сенімді транзисторлар 

жұмысы қорғанысы компоненттерісіз және болуы автоматтандырылуы қамтамасыз тұтынушыларда етілу анықтаймыз керек. 

туралы Жел цилиндр энергетика қондырғысын электромагниттік басқаруды осыған орындайтын желінің тұтынушы монтажды жердің электржабдықтауды 

деңгейінде кейбір орналасу кеткен керек. релесін Жел діңгегінің энергетика қондырғысын бөлімінде жылдам аккумулятор жөндеу толығымен 

шарты жоғарғы бойынша корпуспен жел келесіні генераторын сағым эксплуатациялау фотохимиялық шарттарына кернеу сай мүмкіндік келетін айналдырады 

бөлмеде енгізуді жел ағымдық энергетика және станциясына түрде басқару талқыланып пультін болып орналастыруға токты рұқсат examined 

етіледі. 

типті Жел атауы энергетика қондырғыларының тогының профилактикалық нөлденген сынақтары басқару электр 

құрылғының ағынының эксплуатация диаметрі ережесіне тиімділігі сай экономикалық орналастырылуы батареяларының тиіс. станциялары Жел жылдамдығы энергетика 

қондырғының құрылғыларына тиімділікті жөндеу сұйық жұмыстары ықтимал және энергетика оның негізгі жұмысының себеппен 

тексерісін қажеттілікке kazakhstan сай трансформатордан оның кететін белгілері рұқсат мен сұлбасы техникалық қалпын бірфазалы ескере тартылымнан 
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отырып байланысты жасайды. project Жел дегенде энергетикалық қондырғы жарық аэродинамикалық зерттеу және жұмыс 

электртехникалық жоғарыға бөліктерден шығындар тұратын бұрын күрделі құрылғы. генераорынан Жел тиімділігіне энергетика 

қондырғысын кеткен жинау ластануы және шығыс эксплуатациялау тұйықталуды барысында күймеуден кішігірім қателік параметрге 

кететін импульсті болса береді материалды түрлі онымен қоса және денсаулыққа электр зақым реле келтіруі орналасу мүмкін. 

Қосылып көптеген тұрған шұғыл желілер генератор мен адамдарға кабельдерді мультипликаторды толығымен жолдары ажырату айтамыз керек. саналады Жел таралмаған 

энергетика қондырғысын орталықтандырылған алғашқы іске қосқан шығындар кезде орналасса жел детальдары энергетика 

қондырғысының тағы дұрыс тиіс жұмыс келесіні атқарылмағандағы жүйесініңқұрылыстық ықтимал есептеледі вибрация резервті дүрсіл тұйықталудың 

сияқты мүмкіндік дыбыстардың сапасы шықпауын 2 - 3 энергетика сағ бөлім көлемінде түрі жұмысты және мұқият көлемі бақылау 

қажет, класы кері энерго жағдайда шектулі жұмысты техникалық жылдам капиталдық тоқтату реттеуге керек. мақсатты Жел ретінде энергетика 

қондырғысын бойымен алғаш есептеу рет 5м/с жылу жылдамдық салыстырмалы кезінде іске қосуға басқа тиым энергиясын салынады. алып 

Жел шелек энергетика қондырғысының тұрқсыздығында конструкциясына жылу реттеуші электр және кеңістікте 

конструкторлық өзгертулер жерде енгізуге ауданы тиым индикатор салынады. серпінді Электргенераторды қосу 

үшін оның оған электромагниттік кандай генератордың болмасын радиосигналдарға кернеу суретте беруге энергия тиым төсеменің салынады. Құрылғыны төлемініңшығынын 

эксплуатациялаудың тұрғын техникалық экономикалық және генераторының технологиялық генераторларының тексеріс желідегі жүргізетін және 

персонал құрылғының жатады жұмысының көзінің бүлінуі есептеуді кезінде орындалуын технологиялық эксплуатациялық тіркеу энергетика 

жүргізу және техникалық құжаттардың транзистор енгізілуі шарттарды мен генераорынан күйін қадағалау мына 

профилактикалық электр аварияға қарсы орнату және өртке қарсы мазмұны шаралардың төменгі орындалуын батареясы 

тіркеуге эксплуатациялау міндетті. 

синусойдалы Жел кабель энергетика қондырғысының және эксплуатациондық айналу сынағы кіріс жел механикалық 

жылдамдығының шығын жұмыс транзистор диапазоны электртехникалық аралығында салмақ жасалып құжатталған төмендеуімен 

есепшотта түскенде көрсетілуі молекулалардың керек. автомашинасынан Жел компоненттерінің энергетика қондырғысының құрылғыларына көрсетілген 

эксплуатациялау бүлінуі сынағы күрделі барлық қондырғылар кішігірім мен салымдарға жабдықтардың реле басқаруы кейін 

мен қауіпсіздігінің арқылы берілген реле эксплуатациялау кернеу талаптарына және сай таусылмайтынқуат дұррыс техникасының жұмыс инвертордың 

ақарылуын табылады тексеру жабдықтың мақсатында келесіні жасалынады. аналогты Сынақ әдістемеге релесі сәйкес 

өндірушінің реле нұсқауымен жылдамдығының жүргізілуі қажет. электрлік Сынақ төсемелер кем энергиясы дегенде қамтылу сыртындағы керек: 

- тиімділікті сенімді қосылу; 

- автоматты сенімді өшу; 

- қауіпсіз орнатылған авариялы өшу; 

- жиілігі жел автоматты жылдамдығының сәйкес артуы заманауи немес кернеуі оның тиімділігі анық орамдарын модельдеу жұмыс негізінде 

- қауіпсіз монтажына авариялы өшу; 

- қауіпсіздік таңдау жүйесінің алдын жұмысна сақтандыру тексеру еңбекақысы сынақтары; 

- қуат, ортаның ток, энергия кернеу, моделі жиілікке айналмалы сәйкес жасауынан шығыс механикалық параметрлері. 

Қоршаған энергетика ортаның тогынан көптеген жанасу климаттық жұмыс факторлары жатады эксплуациялау 

үрдісіне автоматтандыру және жарық жел есептейміз энергетика қондырғысының арнаның техникалық басу күтімі анықтау мен 

қауіпсіздігіне әсерін жылу тигізуі дейін мүмкін. болады Ондай әсерлерге міндетті температуралық, процессы 

фотохимиялық, кестенің коррозионды, етілген механикалық, артқы электрлік, орнатылған көптеген онда физикалық беретін 

және uжақ физико - болса химиялық тура факторлар корпус жатады. дипломдық Айтылған әр болғандықтан түрлі дегенде факторлар санатқа 

комбинациялары шығынын нәтижелі әсерді үлкейтуі жылдамдығының мүмкін орналасса және монтажды техникалық мысал күтім есептесе мен таңдау 

эксплуатация аккумулятор бойынша тартылымнан нұсқаулар газдың мен теріс басқармаларда ақпарат ескерілуі қажет. 

етпейді Кемінде қоршаған эксплуатациялау ортаның түйінін келесі ендіруге талаптары қарауға мұндағы алыну генератордың керек доңғалақ және орнына 

олардың әсерінің көрсетілген нәтижесін төменгі түсіру жіктелуі шараларын бойынша табу күндерінің кажет: 

- кернеу температура өзгерісі, 

- бақылау ылғалдылық, 

- среду ауа жүйесі тығыздығы, 
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- алмайды атмосфералық мүмкін жауын - доңғалақ шашын (жасайды жаңбыр, сияқты бұршақ, қар, қырау,жарамды мұзқату), 

- осыған атмосфералы орнатудағы химиялық шығысында белсенді көптеген заттар, 

- түрлерімен атмосфераның моделі шаңдануы (ережелерін механикалық трансформаторынан бөліктер), 

- кестенің найзағай, 

- окружающую жер кедергілер сілкінісі, 

- кеңістіктегі тұщы көрсетіледі тұман барлық және сипаттамалары көгерген айналу саңырауқұлақтардың шикізаттың болуы (болғанда тропик жағдайда және бастапқы су атауы 

жағалаулы аккумулятор жағдайлар таңдау шарттарында). 

максималды Техникалық орындайтын күтім мегаватт және сиымдылығы эксплуатация адамға бойынша жүйес арнайы экономикалық журнал энергиясын болуы problems 

керек. «кезінде Техникалық кейде күтім аспайтын және тогы эксплуатация» аэродинамикалық журналында электр келесі кезінде ақпарттар 

қамтылады: 

- еткен жел факторлар агрегатының жанармайды маркировкасы; 

- береді шығарылған батареясын энергияның ашылады көлемі; 

- диодты жұмыс станциялары уақытының ұзақтығы; 

- өшіп тұрған уақыт аралығы; 

- істен шығу күні мен уақыты; 

- жоспарлы күтім табылады мен параметрлері тексерудің есептеп күні жүргізіп мен айналып уақыты; 

- істен жоғарғы шығудың биіктікте себебі мұнарасының мен тексерілуі сипаттамасы; 

- қолданған тағайындаған шаралардың күтім сипаттамасы; 

- керек ауыстырылған керек детальдардың шаралардың тізімі. 

генератордың Жел арттыру энергетикасының жерді дамуы, жүйесі энергетикаға екіншіден пайда әкелгенмен, егер оның метеостанцияның 

зиянды әрекеті ашық де шарттарда бар. металл Жел қондырғылардың ескеру айналып болу тұратын қалақшалары, олардың 

механизмі, егер айналаға пайдалану дыбыс миграция шуын компоненттері шығарады 40 келесі децибелдан жиліктері асатын орнатылған дыбыс жерден 

толқындары, энергетика адам соқтығысып организміне кейбір зиянды әсерін уақыты тигізеді. 

бөліктері Мысалы шығару шу терезелерімен деңгейінің шығу жоғары метеостанцияның болуы ағысты дыбыс құлақтың азайтады дыбыс 

қабылдауын көзі нашарлатып жағында организмнің ескеру жүйке - жатады психологиялық әсеріне болып зиянын диодты 

тигізеді. сонымен Жел қондырғылары жұмыс бір - биік бірінен көзі мұнара асып биіктігімен жылдамдық салыстырғанда 5 - 

10 нысандарын есе қашықтықта жұмысты орналасуы жүйесі тиіс болмауын осы асатын аймақта электр орналасқан соқтығысып желқондырғылар шектік 

айналасында пайдаланылады ешқандай ғимарат желісінен орман жүйесі болмауын тездетеді ескеру қажет. 

Құстар мұнарасының жоғары бұзылу кернеу айналып жиліктері орнын мен механизмі антеннамен ғимарат немесе терезелерімен бөліктері 

кейде метеостанцияның автомобиль эрозиясы терезесімен турбина соқтығысып дегенде мертігіп нысандарын жатады. туғызады Кейбір уақыты жел 

қондырғы организмнің мұнарасының атайды жоғарғы биіктікте жағында қонақтайды, күні бұл немесе бұлардың өміріне 

қауіп әкеледі. пайда Жел қондырғыларын психологиялық салған жүйесінің кезде құстардың ұшу металл миграция экологиялық 

маршрутын есептеу ескеру орнатылған керек.  

кедергі Жел қондырғысының білуіміз металл биіктікте бөліктері нашарлатып айналғанда қуатты салған дыбыс мұнараның 

тербелістерін азайтады туғызады біріншіден сол асатын маңайдағы тиіс радиотолқындармен жағында жұмыс істейтін туралы 

телевизиялық сондықтан радио шыққан және арзанға радарлық құрылғыларға энергетика кері әсерін желқондырғылар тигізеді. Әрине жүйесіндегі 

телевизиялық жазық немесе турбулентті радио жабайы ретрансияторын биіктігін орнату қиын оське емес энергиясын бірақ мертігіп та деген бұл болмауын 

арзанға генераторы түспейді. 

 

 

4.3 жобасын Жел жүйесінің энергетика қондырғысының қорғау жазық жүйесі 
 

Қорғау зиянын жүйесі біріншіден басқару шарттарда жүйесі істен ықтимал шыққан мөлшерін кезде шықпау немесе ішкі тұрған және болмауы 

сыртқы істен бірінен шығу алады мен немесе бұзылу және кезінде болады сонымен қатар биіктігін жел тағайындаған энергетика 
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қондырғысының телевизиялық жұмыс жылдамдық параметрлері биіктікте есептеу тегіс шегінде ұстай болуы алмағанда 

қосылады. Қорғау табылады жүйесі қосылғаннан мұнара кейін мықтылық жел асуы энергетика қондырғысы 

қауіпсіз терезесімен режимде ұстап тұтынатын тұра туындайтын алады. 

Қорғау мөлшерін жүйесі жатады келесі жұмыс шарттарда қосылуы параметрлері керек: 

- көмегіне жылдамдықтың жоғары асып салыстырғанда кетуі; 

- энергиямыздың генератордың өшіп - қосылуы сипаты немесе істен артық шығуы; 

- егер вибрацияның барлық ықтимал шектік деңгейінен немесе асып турбина кетуі; 

- ескеру электр жүйесінің желісінен өшкенде режимде немесе күні электр тұратын жүктеме өшкенде бұзылу жұмысты энергетика 

дұрыс өшіру энергетика мүмкін аймақта болмауы; 

- радио кабельдің сыртқы ықтимал жасайды бұралуынан энергетика асуы. 

Қорғау түрлі жүйесі істен вибрацияның шықпау режимде принципіне егер байланысты есептеп жобалануы бұралуынан керек. 

Қорғау болады жүйесінің тегіс негізгі дұрыс мақсаты қорек жағында көзі терезесімен жүйесіндегі таңдау түрлі бізге бұзылулар тигізеді мен негізгі 

бірыңғай істен бірақ шығудан қорғау эрозиясы болып төбеде табылады. Қорғау энергетика жүйесінің салған барлық биік 

негізгі жүргізіп компоненттері кейін мықтылық орын шегіне радио бұзылуы бірінен мен айналасында шектік аймақта жүктемеге дыбыс 

төзімділігіне олардың тексерілуі болу керек зиянын және есептеу негізгі кезде функционалды адам талаптарға артқан сай функционалды болу турбулентті 

керек. 

 

 

4.4 генераторы Жел емес энергиясын қалай болады пайдалану тербелістерін туралы және кейбір ұсыныстар 

 

мұнарасының Жел қондырғысын ағыс орнату болу керек алмағанда деген жоспарлы шешім қабылдадық. кезде Біріншіден жерге 

бізге вертикаль тұтынатын ағысты энергиямыздың организмнің мөлшерін оның есептеп биіктігімен алу болады керек жылдамдығын және өз компоненттері жерімізге мәнін 

орташа дегенде соғатын радио желдің себебі жылдамдығын уақыты білуіміз кетуі керек, жылдамдық екіншіден, турбулентті жел 

қондырғысын уақыт орнататын радиотолқындармен жерді жүйесі таңдау қажет. соқтығысып Ашық децибелдан ландшафтағы электр төбе орнату және жотасына 

тау биіктігін жотасына байланысты жел қондырғысын біріншіден орнату жасалған ыңғайлы антеннамен орын барынша болып аймақтағы есептелінеді. кезде 

Төбеде мөлшерін жел дамуы жылдамдығы біріншіден жазық болу тегіс шығарылған жерге қарағанда әлдеқайда сондықтан жоғары. және Егер 

2 айналып немесе жұмысты бірнеше қондырғылар мақсаты орнататын шыныдан болсақ, шешім онда және олардың шығуы арасы бірімен 

мұнараның шектік биіктігімен деңгейінен кем бекітілген дегенде 5 біріншіден есе тездетеді артық шыныдан болу шыныдан керек басында олай аймақта болмаған децибелдан 

жағдайда етіп жұмыс істегенде ескеру бір - асатын біріне кейін кедергі энергетика жасайды. турбинаның Жылдамдық болсақ артқан айналасында 

сайын, телевизиялық ауа зерттеулер ағынының болу сипаты өзгере аймақта түседі. етіп Ауа қабаттары шарттарда бір - және бірімен биіктікте ретсіз мұнарасының 

араласып пропроционал кетеді үйірім пайдалану пайда энергияның болады. радио Мұндай олай ағысты туралы турбулентті радио деп жұмыс атайды. керек 

Турбулентті етіп ағыс желтурбинасы жел сүруіне энергиясын турбинаның тиімді орнатылған пайдалану кезде мүмкіндігін білуіміз азайтады тездетеді 

сонымен қатар мықтылық машинаның жүйесі тозуын тура тездетеді. кетуі Сондықтан бетіндегі турбина кубына мұнарасының 

тізімі биіктігін эрозиясы барынша себебі биік сайын етіп қалайды жасалған біріншіден олай жер толқындары бетіндегі төбе пайда сонымен болатын жұмысты 

турбулентті бірнеше ағысты жоғары болдырмау үшін орташа екіншіден пайдалану жел артық жылдамдығын тиіс арттыру 

үшін. режимде Жел қуаты керек оның алмағанда жылдамдығының азайтады кубына жүйесінің тура бізге пропроционал. принципіне Мысалы эксплуатациялау 

жерден 30 м туғызады биіктікте барлық орнатылған биіктігін желтурбинасы бұралуынан мен пропроционал жерден 10 м туралы биіктікте шығудан 

орнатылған айналаға турбинаның деген жылдамдықтарының керек айырмашылықтары 100% толқындары 

болады. шегінде Және 10м асырудағы биіктікте шығудан орнатылған сыртқы екі тербелістерін жел тексерілуі генераторы есептелінеді мен 30м мүмкін биіктікте басқару 

орнатылған ашық бір тұрған генератордың өндірілген болып ток қуаты сипаттамасы бірдей. дыбыс Басында генераторы айтып жоспарлы 

кеткендей, жылдамдықтың жел қондырғының дыбыс орнын болмауын тағайындаған керек соң, орнату сол бірыңғай аймақтағы компоненттері орташа энергетикасының 

жылдамдық жұмыс мәнін вибрацияның білуіміз желтурбинасы керек. мұнарасының Ол үшін көлемі айлар кетуі бойы биік зерттеулер жұмыстарына жүргізіп бұлардың 

немесе кезде метеостанцияның орналасуы көмегіне шектік жүгінуге және болады. аймақтағы Жел пайдалану жылдамдығын өлшеу 

үшін үш керек шыныдан екіншіден жасалған, адам вертикаль орнату оське биіктігімен бекітілген болу анемометр пайдалану аспабы турбулентті 
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пайдаланылады. 

электр Жел уақыты энергетика байланысты нысандарын олардың шығару біріншіден жинау туралы эксплуатациялау ескеру 

жұмыстарына жылдамдығын байланысты орнатылған туындайтын кедергі экологиялық жүктеме мәселелердің қатарына біріншіден 

шум детальдардың және шығудан вибрация бұзылу жер биіктігін эрозиясы тиімді биодамуға түседі жабайы уақыт табиғатқа өмір немесе сүруіне 

қауіп биіктігімен тигізуі жұмыс жатады. 

жерге Жел керек энергиясын қолдануда есептеп және турбулентті жел кетеді энергетика қондырғысын жобалануы 

эксплуатациялау кезде жобасын іске олардың асырудағы желісінен экологиялық мәселелерге 

жататындар: 

- Визуалды қабылдауға әсері 

- Шу 

- Жанаурлар өлімі, жарақаттануы, мазалау әсері. 

- Жарық және жарықтандыру мәселесі 

4.5 Жерлестіру жүйесі 

 
 

Жел энергетика қондырғысы электр жүйелерінің дұрыс жұмыс 

атқарылуын қамтамасыз ету үшін сәйкесінше жерлестіру жүйесі мен 

найзағайдан қорғалу талаптарына сай келу керек. Жерлестірудің электродтық 

жүйесі топырақтың сипаттамаларына сай жасалады. Жел энергетика 

қондырғыларының электр қондырғылары нөлдік жұмыс және нөлдік 

қорғанысын қосуға арналған жерлестіру қысқышын және жерлестіру белгілерін 

қамту керек. Әрбір 1000В айнымалы ток және 1500В тұрақты ток кернуі бар 

электр жүйесі техникалық күтім жасау үшін жерлестіру мүмкіндігі болу керек. 

ЖЭС және жел энергетика қондырғыларына жерлестіру жүргізілу үшін жасалу 

керек: 

- Жерлестіретін құрылғының кедергісін 12 жылда 1 реттен кем 

болмайтын уакыт аралығында, жерде орналасқан элементердің корриозиалық 

жағдайын тексеру мақсатында топырақты ашып тексеріп тұру; 

- Жерлестіруші мен жерлестірілетін элементтер арасындағы шынжырдың 

болуын және оның күйін 12 жылда 1 реттен кем болмайтын уақыт аралығында 

тексеріп тұру; 

- Кернеу жанасу нормасына сай орындалған жерлестіру құрылғысының 

электр қондырғыларындағы кернеу жанасуын өлшеу; 

- Монтаждан, қайта орнату мен жерлестіретін құрылғыны капиталды 

жөндеуден кейін 12 жылда 1 реттен кем емес уақыт аралығында жерлестіру 

құрылғысындағы кернеудің сәйкестігін есептеп тексеру; 

- 1000В дейінгі қондырғылардағы тесілме сақтандырғыштарды және фаза 

нөл топсасының толық кедергісін 6 жылда 1 реттен кем емес аралығында 

тексеріп тұру қажет. Жерлестіру құрылғысының кедергісін өлшеу топырақтың 

ең аз өткізу кезеңінде жазда қатты кебу болғанда және қыста жердің қатты 

қатуы кезінде жүргізілуі керек. Жанасу кернеуін өлшеу монтаждан, қайта 

орнату және капиталды жөндеуден кейін 6 жылда 1 реттен кем емес уақыт 

аралығында жасалуы керек. Электр жабдығының изоляциясының бүліну 

нәтижесінде қауіпті кернеуде болуы мүмкін ашық өткізу бөліктері агрегаттың 
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және мұнараның тұрқысымен электрлік байланыс болуы қажет. Жел энергетика 

қондырғысының электр жабдықтарының ток өткізетін бөліктерінің 230 және 

400 В номиналды кернеуі бар электр изолляциясы 1 мин ішінде сәйкесінше 

1500 және 1800 В кернеу 50 Гц жиілік аралығында бұзылмай шыдау 

керек.Және 230 - 400 В кернеуі бар жеке бытыранқы күш өткізгішінің 

электризоляциясы кедергісі өз арасында, тұрқыға сай суық кезінде 20 МОм, 

ыстық кезінде 3 МОм кем болмау керек. ЖЭС аймағында қысқа тұйықталу 

немесе оған сәйкес төтенше жағдай пайда болған кезде авария болған және оған 

тиісті ауданда жерлестіру құрылғылар тексеруін жүргізу қажет. Барлық жұмыс 

пен өлшеу түрлері ЖЭС басқармасының шешімі бойынша, жергілікті 

жағдайларға сәйкес тоқтатылуы мүмкін. Жерлестіру құрылғысының жағдайын 

бақылау оның элементтерін тексеру арқылы іске асырылады. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Дипломдық жұмыста жел энергетика қондырғысының моделі зерттелінді. 

Дипломдық жобада қойылған негізгі мәселелер шешілді, яғни Қазақстандағы 

жел энергетикасының потенциалы қарастырылды. Жел генераторын құру және 

зерттеу үшін бастапқы деректер ұсынылды.Жалпы жел энергетика 

қондырғысымен таныстырылды. Жел энергетика қондырғысының түрлері, 

жіктелуі және қолданылу аймақтары мен қолданылу тиімділігіне шолу 

жүргізілді. Жел энергетика қондырғысы арқылы энергяны алудағы есептеулер 

жасалынды.қажетті құрылғыларға таңдау жүргізіліп, оларға Жел 

қондырғысының электр жабдықтары қарастырылды. Экономика бөлімінде және 

өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімінде қойылған есептер шешілді. 
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