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номерами по координатам X, Y и Z, а управляющие кадры передаются от ЦУ.  

Аппаратная часть мота состоит: из микроконтроллера Arduino UNO, приѐмо-

передатчика NRFL2401+ и датчика температуры и влажности DHT11. 

Вывод. Реализация данного приемо-передатчика в топологии 3D вполне возможен, 

так как расстояние между этажами в среднем 3 метра, и связь обеспечивается по всем трем 

координатам (X, Y и Z). Также проведен эксперимент в открытом пространстве, где еще раз 

подтверждается, что данные приѐма-передатчика составляет до 1000 м. Данная топология 

позволяет экономить энергию автономных источников питания в 7 раз. 
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Кіріспе. Терезені кҿтеріп-тҥсіру – автомашинаның негізгі қҧрылымы, ол есіктің бҥйір 

терезелерін жабуға мҥмкіндік береді (ол ашылғанда, ҽдетте есіктің ішінде жасырылады), 

пернені басу арқылы еш қиындықсыз, кҥш жҧмсамай-ақ терезелерді кҿтеріп-тҥсіру ҿте 

ыңғайлы екенін білеміз. Шыны кҿтергіштер ҽдетте барлық тҿрт есікке (4 есікті авто 

модельдеріне тиесілі) немесе тек алдыңғы есіктерге орнатылады. 

 

 
 

Сурет 1 – Электронды ҽйнек кҿтеру жҽне тҥсірудің электронды жҥйесі 
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Терезені кҿтеріп-тҥсіру – автомашинаның негізгі сервистік қҧрылымы, ол есіктің 

бҥйір терезелерін жабуға мҥмкіндік береді (ол ашылғанда, ҽдетте есіктің ішінде 

жасырылады), тҥймені басу арқылы кҥш жоқ. 

Шыны кҿтергіштер ҽдетте барлық тҿрт есікке (4 есікті модельдерге) немесе тек 

алдыңғы есіктерге орнатылады. 

Қалыпты терезе кҿтеру элементтері – функцияларды қамтитын ҥш позициялық 

қосқыштар: 

• демалыс кезінде ҽйнектер бҧғатталған 

• терезе жабылған 

• терезе ашылған 

Оператор ҽйнекті басқаруды тоқтатқаннан кейін коммутатор бейтарап қалыпқа келіп, 

шыны қозғалысы тоқтайды. 

Драйвер есіктің ҽйнегі ҽдетте бес позициялық ажыратқыштармен жабдықталған. 

Стандартты жиынтыққа автоматты тҥрде жабу жҽне автоматты тҥрде ашу қосылады. Егер 

коммутатор позиция деректеріне қойылса, терезе басқару элементінен ҥзілсе де, коммутатор 

бейтарап позицияға қайта оралса да, терезе жылжи береді. 

Кҿп жағдайда терезенің барлық терезелерінің жҥргізушісі жҥргізуші есікке немесе 

жҥргізуші орнына жҥргізушіге қайталанатын болады. Сондай-ақ, ҧқсас басқару орталықтары 

есіктерде орналасқан қосқыштардан кҿзілдіріктерді басқаруды ҿшіретін қосымша тҥймені 

қолданады. Бҧл кҿзілдірікті тек жҥргізуші орыннан басқаруға жҽне балаларды тасымалдау 

қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

 

2 Практикалық-бағдарламалық бӛлім  
#include <Stepper.h> // include the function library 

const int a1 = 6; // қадамдық қозғалтқыш шығысы 

const int a2 =  5; // қадамдық қозғалтқыш шығысы 

const int b1 =  4; // қадамдық қозғалтқыш шығысы 

const int b2 =  3; // қадамдық қозғалтқыш шығысы 

const int sspeed=200; 

const int r=0; 

int steph=1,dubdata=0,ordata=0,time1=0; 

const int data=12; 

bool enable=false; 

void step1 (){ 

digitalWrite(a1, HIGH); 

digitalWrite(a2, LOW); 

digitalWrite(b1, LOW); 

digitalWrite(b2, LOW); 

} 

void step2 (){ 

digitalWrite(a1, LOW); 

digitalWrite(a2, LOW); 

digitalWrite(b1, HIGH); 

digitalWrite(b2, LOW); 

} 

void step3 () 

{ 

digitalWrite(a1, LOW); 

digitalWrite(a2, HIGH); 

digitalWrite(b1, LOW); 

digitalWrite(b2, LOW); 

} 
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void step4 (){ 

digitalWrite(a1, LOW); 

digitalWrite(a2, LOW); 

digitalWrite(b1, LOW); 

digitalWrite(b2, HIGH); 

} 

void stepToLeft(int a){ 

   if(a==1) step1(); 

if(a==2) step2(); 

if(a==3)step3(); 

if(a==4)step4(); 

delay(sspeed); 

  } 

  void stepToRight(int a){ 

   if(a==1) step4(); 

if(a==2) step3(); 

if(a==3)step2(); 

if(a==4)step1(); 

delay(sspeed); 

    } 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

pinMode(a1, OUTPUT); 

pinMode(a2, OUTPUT); 

pinMode(data, INPUT); 

pinMode(b1, OUTPUT); 

pinMode(b2, OUTPUT); 

digitalWrite(a1, LOW); 

digitalWrite(a2, LOW); 

digitalWrite(b1, LOW); 

digitalWrite(b2, LOW); 

} 

void loop(){ 

  dubdata=digitalRead(data); 

  if(dubdata==HIGH){ 

  if(ordata!=dubdata){ 

    time1=millis(); 

    Serial.println("time11111:"); 

    Serial.println(time1); 

    } 

} 

      if(dubdata==LOW){ 

  if(ordata!=dubdata){ 

    time1=millis()-time1; 

    Serial.println("time22222:"); 

    Serial.println(time1); 

    enable=true; 

    } 

}   

    if(time1!=0){ 

    if(enable) { 

if(time1<300){   
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  time1=0; 

  enable=false; 

  for(int i=1;i<41;i++){ 

  stepToRight(steph); 

  steph++; 

  if(steph>4) steph=1;} 

  } 

if(time1>300){ 

  time1=0; 

  enable=false; 

  for(int i=1;i<41;i++){ 

  stepToLeft(steph); 

  steph++; 

  if(steph>4) steph=1;} 

  }}} 

  ordata=dubdata; 

 } 

 

  

2.1 ARDUINO бағдарламасына еңгізілген программалық скетч 

 

 
 

 

ARDUINO UNO ҥшін:  
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Сурет 2 – PROTEUS бҧйымы ортасындағы нҽтиже сызбасы 

 

Қорытынды. Осы жҧмыс барысында біз ARDUINO МК бағдарламасында скетч 

жазып, Proteus бағдарламасында схема қҧрастырып теориялық тҧрғыдағы мҽселелерді 

практикалық тҥрде анықтап кҿрдік.  
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Латын ҽліпбиі, ҽлемде кеңінен қолданылады. Б.з.б. 7 ғасырда Римде грек жҽне этрус 

ҽліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. 1 ғасырында қалыптасты. Жазу оңнан солға 

немесе солдан оңға қарай (брустрофедон бойынша) жазылып, бағыты ҽрдайым алмасып 

отырған. Б.з.б. 4 ғасырдан бастап жазу тек солдан оңға қарай жазылды, алғаш 20 ҽріп болды. 

Ҽліпбиге б.з.б. 230-жылдары G, Y жҽне Zҽріптері енген, соңғы екеуі грек тілінен кірген 

сҿздер ҥшін алынған, ал J, U, W ҽріптерінің қолданылуы қайта ҿркендеу дҽуіріне жатады. 

Орта ғасырда Латын ҽліпбиі Еуропаға тарады, Африка, Америка жҽне Азия халықтары 

пайдаланды. Латын сҿздерін оқуға негізделген ҽріп таңбалары қалыптасты. Қазіргі латын 

ҽліпбиінде 25 ҽріп бар. Дауысты дыбыстар созылыңқы жҽне қысқа айтылады, осыған 

байланысты сҿздердің мағынасы ҿзгереді: līber — тҽуелсіз, liber — кітап.  

Жаңа латын ҽліпбиінің ерекшелігі қандай? 


