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Өнеркәсіптік автоматизация және цифровизация институты 

 «Роботтытехника және автоматиканың техникалық құралдары» кафедрасы 

 

1. Оқытушы туралы мәліметтер: 

Ассоциялық профессор 

(Лекциялық дәрістер мен зертханалық жұмыстар) 

Ешмухаметов Азамат Нурланович 

Офис сағаттары (сенбі 10
00

-11
00 

ИМС207) 

yeshmukhametov.coba@gmail.com 

 

  

 

2. Курстың мақсаты:  

Пәннің мақсаты студентерге мобильді роботтардың индустрия мен өнеркәсіптегі 

қолданыстары туралы базалық білім беру. Одан басқа осы курс студенттерге мобильді 

платформаларды өзінше жобалау және техникалық сұранысқа байланысты роботтарды 

құрастыру. 

 

3. Курстың қысқаша мазмұны:  
 Автономды мобильді курсында студенттерге робототехника және мобильді роботтар 

туралы жалпы ұғым береді. Курс негізі 4 бөлімнен тұрады: теория, математикалық 

модельдеу, мобильді роботтарды басқару және Solidworks  

4.Пререквизиттер: Студенттердің «Роботтарды жобалау» курсын түсініп, меңгерулері 

үшін келесі пәндер бойынша  білімдері болуы қажет: Математика, Физика, Сызба 

геометрия және инженерлік графика, Қолданбалы механика, Электротехника, 

Электроника негіздері, Орындаушы жетектер, Автоматика негіздері, Мехатроника және 

робототехника негіздері. 

 

5.Постреквизиттер: «Роботтарды жобалау» пәні келесі пәндердің негізі болып табылады: 

5В071600- Аспап жасау мамандықтары бойынша жалпы инженерлік және арнайы курстар 

және диплом жобасын орындау негізі боп табылады. 

6.Әдебиеттер тізімі: 

Базовая литература Дополнительная литература 

[1]. Illah Reza Nourbakhsh and Roland 

Siegwart, “Introduction to autonomous mobile 

robots”. MIT press 

[5]. John J. Craig, “Introduction to Robotics: 

Mechanics and Control (4th Edition), Pearson 

press 

[2].Luc Jaulin, “ Mobile robotics” First edition, 

ISTE press- elsevier 

[6]. P. Mckinnon, “Robotics: Everything You 

Need to Know About Robotics from 

Beginner to Expert”. CreateSpace 

Independent publishing platform.  
[3].  Nehmzow Ulrich, “Mobile robotics 

practical introduction” 

[7].D. Cook, “ Robot building for beginners”, 

Apress, 2
nd

 edition 

[4].R. Siegward, I.R. Nourbakhsh, D. 

Scaramuzza, “Introduction to autonomous 

mobile robots”. Second edition. MIT press. 

[8].  John-David Warren, Josh Adams, Harald 

Molle. “Arduino robotics”, Apress. 

 

 

 

https://mitpress.mit.edu/contributors/illah-reza-nourbakhsh
https://mitpress.mit.edu/contributors/roland-siegwart
https://mitpress.mit.edu/contributors/roland-siegwart
https://www.amazon.com/John-David-Warren/e/B006UXZPA6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Josh+Adams&text=Josh+Adams&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Harald+Molle&text=Harald+Molle&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Harald+Molle&text=Harald+Molle&sort=relevancerank&search-alias=books
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7.Күнтізбелік-тақырыптық жоспары:  

А
п

т
а
л

а
р

 

Дәріс 

тақырыптары 

Зертханалық 

жұмыстардың 

тақырыптары 

Әдебиетке 

сілтемелер 
Тапсырма 

Тапсы

ру 

мерзімі 

1 Робототехника 

негіздері 
Роботтар кіріспе [1], [5]   

2 Мобильді 

роботтардың түрлері  
Роботтардың 

класификациясы 

 

[2],[3]   

3 Мобильді 

роботтардың 

кинематикасы 

Мобильді 

роботтардың 

математикалық 

моделі 

[1-4] Мобильді 

роботтардың 

кинематикасын 

шешу 
 

5 

4 Мобильді 

роботтардың 

динамикасы мен 

статикасы  

Мобильді 

роботтардың 

динамикасы мен 

статикасы 

[5] Роботтардың 

динамикасын 

шешу 

7 

5 Мобильді 

роботтарды басқару  

Мобильді роботтарды 

басқару түрлері 
[1],[4],[8]   

6 Мобильді 

роботтардың 

сенсорлары мен 

жетектері 

Мобильді роботтардың 

өлшеуіш сенсорлары 
[7-8]   

7 Локализация мен 

навигация  
SLAM технологиясы [1-4]  8 

8 1-аралық (Midterm) аттестация  Мульти

вариант

тық 

тест 
9 Мобильді 

роботтарды жобалау 

және дизайн 

Solidworks 

бағдарламасымен 

танысу  

[1-4], [7] 

 

  

10 Мобильді 

платформаның 

қозғалтқыш 

механизмдерін 

жобалау 

Роботтардың 

құрылғыларын 

жобалау негіздері 

[1-4], [6] Модульдік 

прототипті 

жобалау 

13 

11 Роботтың 

детальдарын CAD 

бағдарламасында 

жобалау 

Роботтарды 3д 

модельдеу 
[1-4], [7]   

12 Роботты 3Д 

форматында жинау  

Solidworks 

бағдарламасында 

роботты жинау 

[1-4], [8] Жобаланған 

роботтың 

симуляциясы 

14 

13 Роботтардың 

симуляциясы 

Роботтың қозғалысын 

симуляция жасау 
[1-4], [7]   

14 Өткен тақыптарды 

қайталау 

Тюторлық  [1-8]   

15 2-соңғы (Endterm) аттестация  Мульти

вариант
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тық тест 

 Соңғы емтихан  Жазбаш

а 

емтихан 

 

8. Сабақтарды орындаудың тапсырмалары мен қысқаша әдістемелік нұсқасы: 

 Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ): СӨЖ-ді оқытушының берілген тапсырмалары 

мен сұрақтарына сәйкес студенттер орындайды 

1. Мобильдік және пилотсыз роботтардың түрлері. 

2. Мобильді роботтардың негізгі сенсорлары. 

3. SLAM технологиясы деген не? 

4. Мобильдік роботтардың жетектері. 

  (СОӨЖ) оқытушының жетекшілігімен орындалатын жұмыс: (СОӨЖ) өткен 

тақырыптар бойынша тапсырмаларды оқытушының жетекшілік етуімен өз бетінше 

орындайды 

1. Мобильдік роботтардың модельдеудегі негізгі принциптері.  

2. Мобильдік роботтарының қозғалыс механизмдерін жобалау. 

3. Мобильдік платформаның шассиін модельдеу. 

4. Solidworks бағдарласында роботтың құрылғыларын жинау. 
 Зертханалық жұмыстар:  

Зертханалық жұмыс №1. Роботтар кіріспе 

Зертханалық жұмыс №2. Роботтардың класификациясы 
Зертханалық жұмыс №3. Мобильді роботтардың математикалық моделі 

Зертханалық жұмыс №4. Мобильді роботтардың динамикасы мен статикасы 

Зертханалық жұмыс №5. Мобильді роботтарды басқару түрлері 

Зертханалық жұмыс №6. Мобильді роботтардың өлшеуіш сенсорлары 

Зертханалық жұмыс №7. SLAM технологиясы 

Зертханалық жұмыс №8. Solidworks бағдарламасымен танысу 

Зертханалық жұмыс №9. Роботтардың құрылғыларын жобалау негіздері 

Зертханалық жұмыс №10. Роботтарды 3д модельдеу 

Зертханалық жұмыс №11. Solidworks бағдарламасында роботты жинау 

Зертханалық жұмыс №12. Роботтың қозғалысын симуляция жасау 

Зертханалық жұмыс №13. Тюторлық 

 

 АБ 1-Мультивариантный тест № 1 тест түрінде (оқудың алғашқы 7 аптасында өткен 

барлық материал бойынша) 

АБ 2-Мультивариантный тест №2 тест түрінде (оқу курсы бойынша өткен барлық 

материал бойынша) 

 Емтихан: Қорытынды емтихан курстың барлық материалдарын қамтиды және  

қорытады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі және тапсырмалардың әртүрлі түрлерін 

қамтиды: өткен дәрістік материалды қамтитын жазбаша сұрақтар, нақты есептің 

практикалық шешімі. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат. Егер ол төмен болса, 

бағаны көтеру үшін емтиханға қосымша тапсырмалар берілмейді. 

 

9.Жұмыстарды бағалау өлшеуі (критерий): 

№ 

п/п 
Бақылау түрі 

Макс 

балл  

апталар 

Апталар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Қорыт

ынды 

балл 

1 Лекциядағы белсенділік 0,5  * * * * * *  * * * * * *  6 

2 Зертханалық жұмыстағы 

белсенділік 

0,5  * * * * * *  * * * * * *  6 

3 СӨЖ бен СОӨЖ 1,0  *  *  *   *  *  *   6 
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тапсырмаларын орындау 

4 Үй жұмысы 1,0   *  *  *   *  *  *  6 

5 Жобалық жұмыс 4,0     *           4 

6 1-ші аралық аттестация 

(Midterm) 

10,0        *        10 

7 Жобалық жұмыс 4,0             *   4 

8 СӨЖ 1,0  *  * * *   *  * * *   8 

9 2- ші аралық аттестация 

(Endterm) 

10,0               * 10 

 Сессия                  40 

 Қорытынды                 100 

 

10. Жұмыстарды кеш тапсырудың саясаты: 

Зертханалық/практикалық СӨЖ, СОӨЖ жұмыстардың түрлерін толық жүзеге асыра 

отырып,  уақтылы қорғау. Уақытында жасаған жұмысы үшін 10% ең жоғары балл 

көзделген.  

11. Сабақтарда қатысудың саясаты: 

Студент сабақтан кешікпеуі және сабақты жібермеуі, ұқыпты және міндетті болуы 

керек.Студент дәріс, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындалып келуі тиіс. 

Егер, Сіз белгілі себептермен аралық бақылау кезеңін өткізіп алсаңыз, онда сіз емтиханға 

дейін оқытушыға ескертуге міндеттісіз. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі тиіс. 

 

12.Этика және академиялық мінез-құлықтың саясатты:  

Пән бойынша оқыту шеңберінде корупциялық көріністердің қандай да болсын түрі 

болмауы тиіс. Осындай іс-әрекеттерді ұйымдастырушы (оқытушы, студенттер немесе 

олардың тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар) ҚР заңдарын бұзған үшін 

жауапкершілікке тартылады. 

Толерантты болыңыз және басқаның пікірін құрметтей біліңіз. Қарсылықты 

тұжырымдалған түрінде жасаңыз. Плагиат және әділетсіз жұмысқа жол берiлмейдi. Өзге 

студент үшін емтихан тапсыруға және бір-бірінен көшіруге жол берілмейді. Студенттің 

кез келген теріс  ақпараты болған жағдайда «F» бағасын алады. 

           Қосымша: өзіндік жұмыстарды орындау, оларды тапсыру және қорғау бойынша 

кеңес алу үшін, сондай-ақ өткен материал бойынша қосымша ақпарат алу үшін және 

оқылатын курс бойынша туындаған барлық сұрақтар бойынша оқытушыға оның офисінде 

немесе электрондық байланыс құралдары арқылы тәулік бойы хабарласыңыздар. 

 

Кафедра отырысында қаралды РТжАТҚ, «07» тамыз 2020ж. хаттама №1   

 
 
Құраушы: (Ассоциялық профессор)  Ешмухаметов А.Н. 


