
Тақырыбы: Әуеүлгі дайындау техникасы мен

технологиясы

Зерттеу мақсаты:

- Әуеүлгі дайындау техникасы мен технологиясын

зерттеу және оның маңыздылығын анықтау;

- Өңірде әуеүлгі жасау жұмыстарын дамытуға ықпал ету.

Міндеті:

- Әуеүлгі жасау туралы мәліметтерді іздестіру, жинақтау;

- Үлгі жасаудың техникалық білімді дамытудағы

маңыздылығын ашып көрсету, қажеттілігін сипаттау;

- Әуеүлгі дайындау технологиясының қазақша мәтінін

дайындау және қолдануға ұсыну;

- Әуеүлгілердің басқа мақсатта да пайдалану

мүмкіндіктерін зерттеу.

е-mail: Konyrov1979@mail.ru



Зерттеу нысаны:

Зерттеу жұмысының негізгі нысаны ретінде АҚШ-та 1958-1977 жылдары шығарылған «Cessna 150»

әуекөлігінің үлгісі алынды.

Зерттеу жаңалығы:

Әуеүлгісін жасаудың қазақша нұсқасын дайындау, сол арқылы өңірде ауеүлгісін жасау жұмысын одан әрі

дамыту және қолдану мүмкіндіктерін қарастыру.

Зерттеудің болжамы:

Әуеүлгі жасау тек қана ермек (хобби) емес, сонымен қатар, ол спорт, ол кәсіп, ол бизнес, ол мамандық

таңдаудың алғы шарты.

Зерттеу әдістері:

Зерттеу жұмысы негізінен іздену, салыстыру, жинақтау, талдау құрастыру және бағалау тәсілдері арқылы

жүргізілді.

Жұмыстың теориялық және практикалық маңызы: Әуеүлгі жасау ісінде арнайы қазақша әдебиеттер

мен интернет материалдарының болмауына байланысты бұл жобаны «Жас техниктер» станцияларында

және оқушылар шығармашылық орталықтарында оқу материалы ретінде пайдалануға, реферат, баяндама

жұмыстарына қолдануға болады. Сонымен қатар, дайын болған әуеүлгіге бейнекамера қондыру арқылы

белгілі бір жер бедерін, белгілі бір аймақтың 1000-2000 метр биіктіктен түсірген бейнесін алуға болады.

Әуеүлгісін еркін жасауға үйренген адамға әуесқой ұшқыштарға түрлі үлгілер жасап сатуға, яғни

кәсіпкерлікпен шұғылдануға мүмкіндік бар.



Cessna 150  ұшағының қысқаша 
тарихы 

Cessna 150 ұшағы өзі өндірілген
жылдары (1958-1977 жж.) өте кең
тараған поршеньді қозғалтқышты,
жеңіл салмақты ұшақ түрі болды.
Осы жылдар арасында аталған
үлгінің 23954 данасы қолданысқа
енгізілген. Ұшақ екі орынды,
жоғарғы қанатты (ұшақ қанаты
үлгінің жоғарғы жағында
орналасқан) үлгі түріне жатады.
Шығарушы мемлекет – АҚШ. Бұл
үлгінің кең қолданыста болғаны
соншалық, аталған ұшақ лицензиясы
негізінде Аргентина мен Францияда
да шығарылған. Латын
Америкасында ұшқыштарды
алғашқы дайындау мақсатында әлі
күнге қолданады.



Үлгі өлшемдері:

Ұшақ ұзындығы: 850 мм

Қанатының ұзындығы: 1120 мм

Биіктігі: 260 мм

Экипаж: 1 адам

Қозғалыс жабдықтары:

 Электроқозғалтқыш: OBL 29/09-07A

 Қабылдағыш: dynam 2.4ghz

 Басқару аппараты: dynam 2.4GHZ 4CH

 Регулятор: Hobbywing 20A 2-3S

 Аккумулятор Li-Po tiger, 3S

 Сервомашина: Tower Pro 9g, 12g

 Пропеллер: 130*25

 Шасси: 45*10



Арнайы өлшемдер бойынша 

жасалған дайындамалар (шаблон) 

арқылы  сызбаларды түсіріп, 

кесеміз.

Бағытты және 

биіктікті басқарушы 

(руль) қос қабатты 

төбе плитасынан 

сызбадағы өлшем 

бойынша жасалады.

Ұшақты дайындау:



Сызба бойынша 2 дана 

фюзеляж жақтауларын 

дайындаймыз.

Фюзеляж

жақтауының түмсық

бөлігінің сыртқы

бетіне күшейткіш

қима бекітеміз және

қанатты бекіткішті

орнату үшін тесіктер

жасаймыз.

Әуеүлгінің жақтауларын

мықтау үшін ішкі

қабырғаларды (шпангоут)

жапсырамыз.



Бағытты басқарушымен бірге 

кильді бекітеміз. Кильді 

фюзеляжға арнайы тілік жасау 

арқылы бекітеміз

Фюзеляждың екінші жақтауын 

жабыстырамыз. Оның артқы 

жағына стабилизаторды орнату 

үшін тілік жасаймыз.

Үлгі арқылы екі қанаттың астыңғы бөлігін

кесіп аламыз. Лонжеронның орнына 3 мм-

лік үшқаттан тілініп жасалады. Лонжеронға

клей жағып, жоғарғы қанатты иіп,

жабыстырып, үстіңгі бетінен біраз уақытқа

салмақпен бастырамыз



Лонжерон үсті кепкеннен кейін 

қанаттың артқы бөлігін 

жабыстырамыз. Оны ұстату үшін 

сызғыш пен қыстырғыштарды 

пайдаланамыз.

Беткі қанаттың артық

бөлігін кесіп тастап,

зімпара қағазбен

тегістейміз.

Қанат шетінің ішкі бетін зімпара 

қағазбен жұқартып, желіммен 

жабыстырамыз. 

Осымен Cessna 150 

әуеүлгісінің негізгі жұмысы 

аяқталады. 



Элерондарды сызба бойынша екі 

жағынан асықпай, мұқият кесеміз. 

Элеронды (айналу 

басқарушысы) жапсырма 

арқылы бекітеміз. 

Сервомашинаның бір 

жағын екі жақты 

жапсырмамен жабыстырып, 

қалған 3 бөлігіне пенопласт 

таспаларын желімдейміз. 

Ұсынылып отырылған V тәрізді 

қанаттардың 2 бөлігін арнайы 

әзірленген V тәрізді 3 мм-лік 

үшқаттан жасалған таспа арқылы 

біріктіреміз.



Биіктік пен бағытты басқарушы 

сервомашиналарды дайындаймыз 

Биіктік пен бағытты 

басқарушыларға ілмектер бекітіліп, 

сервомашиналар «ұяшықтарға» 

орнатылады. 

Қозғалтқышты орналастырып, 

оған қаңғалағын бекітеміз. 

Регуляторды екі жақты 

жапсырмамен бекітеміз және 

батареяны арнайы орынға 

орналастырамыз. Қанатты 

әуеүлгіге резиналар арқылы 

бекітеміз.

Кабинаға пенопластан жасалған 

ұшқыш мүсінін екі жақты 

жапсырма арқылы бекітіп, 

алдыңғы әйнегін жабыстырамыз. 



Шасси тіреуіштерін 2 мм-лік болат 

сымнан үлгі бойынша дайындап, 

оның мықты бекітілуі үшін 3 мм-лік 

үшқаттан қосалқы бекіткіштер 

дайындаймыз. 

Мен өз үлгімді сары және 

қызыл түсті 

жапсырмалармен 

қаптадым. Себебі: 

жапсырма үлгіге тегіс, 

жылтыр түс берумен қатар, 

корпус беріктігін де 

күшейтеді. Жапсырма 

іргелерінің уақыт өте келе 

ашылып кетпеуі үшін оны 

үтікпен бастыру қажет.



Жобаны 

зерттеудегі жеткен 

жетістіктер:

Шыдамдылыққа, 

еңбексүйгіштікке, 

шеберлікке, әсемдікке 

және өнертапқыштыққа 

тәрбиеледі

Ұшақ құрастыру 

тарихымен тереңірек 

таныстым

Үлгіге түсті таспа н/е 

отшашу құралдарын 

орнату арқ. мерекелік 

шараларда шоу 

көрсетуге болады

Әуеүлгі жасаудың 

қазақша мәтіні 

дайындалды

Радиобасқару арқылы 

қозғалысқа келетін 

оқу-жаттығу үлгісіндегі 

алғашқы ұшағым 

жасалды

Бейнекамера орнату 

арқылы жер бедерін 

немесе мерекелік 

шараларды жоғарыдан 

бейнеге түсіру

Жабық ғимаратта 

ұшыруға арналған, 

радиобасқару арқылы 

қозғалатын 3d үлгі 

жасау

Ұшаққа тегіс пішіндегі 

қанат орнату арқылы 

түрлі спорттық 

сайыстарға қатынасуға 

болады



Әуеүлгі 

жасаудағы 

кездескен 

кедергілер:

Әуеүлгі жасауға қажетті 

жабдықтар мен 

материалдарды алуға 

арнайы қаржының 

қаралмауы

Дайын ұшақтарды ұшырып-

қондыруды және түрлі 

жаттығуларды жасауды 

үйренуге арнайы 

құрылғының (симулятор) 

болмауы

Әр-түрлі үлгілерді 

дайындайтын арнайы 

жабдықталған 

зертханалардың болмауы

Жергілікті жерде радиомен 

басқарылатын үлгілерге 

арналған дүкендердің 

болмауы





Көңіл қойып 

тыңдағандарыңызға 

рахмет!


