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   Байқоңыр Ғарыштардың ең алғашқысы. Ал ғарышкелер әскери 

ұшқыштар мен ұшқыш-сынактар қатарынан таңдалып алынды. Өйткені 

ғарышқа ұшуға кажетті қасиеттер (үшу шеберлігінің жоғары деңгейде болуы, 

апатқа ұшырау жағдайында жылдам шешім кабылдауы, шу, діріл, үдеу, т.б. әр 

түрлі факторларға төзімді болуы, бақылау жұмыстарын жүргізіп, оны 

қорытындылай білуі, т.б.) осындай мамандықка лайықты еді. Тұңғыш 

ғарышкер Ю.А. Гагариннен бастап ғарышқа 300-ден астам адам ұшты. 

Олардың ішінде қазақ ғарышкерлері де Т.О. Әубәкіров, Т.А. Мұсабаев та бар. 

Ал енді ғарыштағы энергия туралы айта кететін болсақ, қазіргі кезде барлық 

энергияның 9/10 бөлігін электростанциялар қазандықтарында отынды жағу, 

автомобиль двигательдерінде, үй пештерінде аламыз. Әр 20 жыл сайын 

энергияны қолдану қажеттілігі екі есе өседі. Біздің қажетімізді өтеуге табиғи 

ресурстар қоры қанша уақытқа жетеді деген сұрақ туады. Болжам бойынша 

адамзат қажетін өтеуге көмірдің қоры 100-150 жылға, мұнай қоры 40-50 

жылға, ал газ қоры 30-40 жылға жетеді екен. Атом энергиясын да таусылатын 

энергия деп айтуға болады. 

  Энергия қажеттілігін шешудің теориялық мәселесін өткен ғасырдың 

ядролық реакция жүзеге асқанда 30-жылдары шешкен болатын. Ядролық 

реакцияға қарама-қарсы реакция – термоядролық реакция жүзеге асқанда 

ядролық реакциядан бірнеше есе көп энергия бөлінетіні анықталды. Осы 

термоядролық синтез реакциясы болашақ энергетиканың негізі болуы мүмкін 

еді. Бірақ термоядролық реакцияны басқару мүмкіндігі шешілген жоқ. 

Қиындықтарды шешудің жолы «екі өлшемді» (ғаламшар бетіндегі) 

индустриядан «үш өлшемді» (энергетиканың біраз бөлігін ғарышқа ауыстыру) 

индустрияға көшу.  

36000 км биіктіктегі станционарлық орбитадағы ғарыштық электростанцияны 

көзіміздің алдына елестетейік. Мұндай станция үздіксіз күнмен жарықтанады. 

Күн батареяларының әр квадрат метрі Күннен 1400 Дж-дай энергия алады, 

егер күн энергиясының 18%-н электр энергиясына айналдыру мүмкіндігі туса, 

өлшемі 6х4 км екі күн батареясы бар ғарыштық электр станциясының қуаты 

109Вт болмақ. Ауданы 48 км2күн батареясының массасы 50000 т болса, 



электростанцияның массасы 70000 т. болады деп болжамдауға болады. 

Егер біз ғарышта электроэнергияны көп мөлшерде өндірдік дейік. Енді ол 

энергияны жерге қалай жеткізуге болады? Сымсыз алыс қашықтықтарға 

энергия тасымалдаудың екі тәсілі бар: лазер сәулесінің немесе жоғары 

жиілікті сәуленің көмегімен. Екінші тәсіл шындыққа жанасады: жерде жоғары 

жиілікті сәулелерді қабылдайтынқабылдағыш антенна орнатылады да, ол 

жоғары жиілікті сәуле шығаруды айнымалы токқа түрлендіреді де, оны 

тұтынушыға жібереді. 

Яғни ғарыштық электростанцияның 90% ай және басқа да жерде бар 

материалдардан басқа материалдардан дайындалуы мүмкін. Сонда Жерден һ 

әр түрі жүктерді тасу қажеттілігі болмайды және атмосфераны ластау 

проблемасы төмендетіледі. Ғарыш электростанцияларын Күнге жақын 

аймақтарда, мысалы Меркурийде құру идеясы бар, онда 100 есе кіші күн 

батареяларын қолдануға болады. 

1.EXPO-2017 көрмесі және оның ғарыш әлеміне маңыздылығы 
Еліміздің қазіргі қызу талқысы да, әңгімесі де, жеңісі де – EXPO-2017. 

Бұл – үлкен жауапкершілік. Қазақстанның әлемдік деңгейдегі шаралар-

ды өткізуде тәжірибесі мол екені рас. Бірақ EXPO-2017 көрмесінің жөні 

бөлек. Қай жағынан алғанда да, аса ауқымды әрі өміршең. Ең алғаш 

Дүниежүзілік EXPO көрмесі Лондондағы Гайд-паркте өткізілген еді. 

     Содан бері 163 жыл өтіпті. Көрменің беделі өсіп, абыройы артпаса, кеміген                  

емес. Иә, EXPO көрмесі – жалпы саяси және экономикалық мәнділігі бойынша 

теңдессіз оқиға. Ол индустрияландырудың нышаны және техникалық, 

технологиялық табыстарды көрсететін ашық алаң болып келеді. 2010 жылдың 

1 мамыры мен 31 қазаны аралығында Қытайдың Шанхай қаласында өткен 

дүниежүзілік көрмеге 190-нан астам ел және шамамен 73 млн адам қатысты. 

Ұйымдастырушыларға шара 12 млрд доллар пайда әкелді. Орта бизнес табысы 

кем дегенде 20 пайызға артты . 

 Сондықтан да Қазақстан EXPO-ға бар күшті жұмылдырып жатыр. 

Астанадағы EXPO-2017 көрмесі ТМД елдері мен Орталық Азия аумағындағы 

өткізілетін ең алғашқы халықаралық деңгейдегі көрме болмақ. 

Қазақстан халықаралық көрме тақырыбын «Болашақ энергиясы» деп таңдаған 

болатын. Бұндай тақырыптың таңдалуының да өзіндік ерекшеліктері ғана 

емес, жаһандық өзектілігі де баршылық. Мәселен, орнықты дамуға көшу, 

баламалы энергия көздеріне ізденістер проблемасы әлемдік қоғамдастық 

тарапынан біршама жылдар бойы көтеріліп келеді. Жаңартылатын энергия 

көздерін дамытудың маңыздылығы да жылдан-жылға артып келетіні айтпаса 

да түсінікті. Техногендік апаттардың салдары жылдан-жылға ауырлап және 

болжамдау шеңберінен де шығып жатыр. 

Мәселен, Мексика бұғазындағы мұнай платформасында орын алған алапат 

апат, «Фукусима» атом электр стансасының қасіреті экологиялық таза әрі 

барынша қауіпсіз, сондай-ақ жеңіл қалпына келтірілетін энергия көздерін 

пайдалану жөніндегі мәселені жаһан жұртшылығының алдына кесе көлденең 

тартады. Сондықтан да әлемдік ғылым үшін де, әлемдік экономика үшін де ең 

басты міндет – болашақ энергиясы болып табылады. Бұл ретте Астананың 



«Болашақ энергиясы» тақырыбын таңдау арқылы жаһандық мәселені көтеріп 

отырғанын айтуымыз керек. 

  Сонымен қатар, осы тақырып арқылы Қазақстан энергетиканы дамытуға өз 

үлесін қосуға және Астанада баламалы қуат көздері саласында таңдаулы 

ойшылдар мен жобаларды, инноваторлар, ғалымдарды жинауға ұмтылады. 

Бұл тақырып энергия сақтау бойынша таңдаулы әлемдік технологиялармен, 

әлемде бар баламалы әрі жаңартылатын күн, жел, теңіз, мұхит және 

термалдық су энергияларын пайдалану бойынша жаңа жобалар мен 

технологиялармен кеңінен таныстыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге, «Болашақ энергиясы» тақырыбымен өтетін EXPO көрмесі 

аумағының ерекшелігі мен артықшылығы, оның жаңғырмалы энергия көздері 

арқылы жұмыс істеуінде болмақ. Әзірге белгілісі көрменің аумағында – Өмір, 

Бейбітшілік, Сана, Ғарыш атты 4 тақырыптық павильон орналастырылады. 

Халықаралық көрмелер бюросы Бас ассамблеясының EXPO-2017 

халықаралық көрмесін Астанада өткізу туралы шешімі – бұл Нұрсұлтан 

Назарбаевтың мақсатты жұмыстарының нәтижесі, оның халықаралық 

беделінің көрсеткіші. Екінші жағынан, бұл – біздің жас мемлекетімізге деген 

үлкен сенім және үлкен жауапкершілік. 

  Көрмеге бес миллионнан астам шетелдік келеді деп күтілуде. 

Қонақтарға біздің өңірді таныстырып, «Байқоңыр» ғарыш айлағын, Қорқыт 

ата мемориалын, ежелгі қала орындарын және т.б. жерлерді көрсету 

жоспарлануда. 

Елдің болашағын жарқын етуде ұлттық маңызға ие «Байқоңыр» ғарыш айлағы 

арқылы адамзат баласы әлі талай тарихи оқиғаларға куә болатынына біз де 

сенеміз. Лайым да солай болғай! 

Еліміздің бейнесін бүтіндей өзгертетін индустриялық-инновациялық 

жобаларды іске асыру-экономиканы жаңғыртудың өзегі екенін халыққа 

арнаған Жолдауында Елбасы ерекше атап өткен болатын. Осы бағыттағы тың 

міндеттер қатарында Тәуелсіз еліміздің абыройын әлемге асқақтатып, мерейін 

тасытқан «Байқоңыр» ғарыш айлағын одан әрі дамыту тұрғанын ерекше 

мақтаныш білдіре және екпін қоса атап өтуге болады . 

Бүгінде Қазақстанның ұлттық бренді ғана емес, әлемдегі 20-дан аса ғарыш 

айлағының атасындай көрінетін Байқоңырда атқарылып жатқан игі істерде, 

ізденістерде, жоспарларда есеп жоқ. Оның үстіне жоғарыда сөз еткен Елбасы 

Жолдауы ол жұмыстардың нәтижелі атқарылуына тағы бір тың леп қосты. 

Ұлттық энциклопедиямыздан «Байқоңыр-қазақ тілінде бай, алтын жер деген 

мағынаны білдіреді. Шынында да ғарыштық айлақ төңірегінде сарғыш қоңыр 

топырақ, алтын түсті күлгін шөп өседі. Сонау ҮІІ ғасырда атақты түрік 

философы, ақын, жырау және сазгер Қорқыт ата қазіргі ғарыштық айлақ 

орналасқан тұсты «жер кіндігі» деп атаған»,-деген жолдарға кез болдым. 

Ал Байқоңырдағы «Бәйтерек» ғарыштық-зымыран кешенінің құрылысы – 

қазақ космонавтикасының толағай табысы. 

Тұтастай алғанда, болашақта Байқоңырдай ғарыш айлағы бар Қазақстан 

әлемдегі ғарыштық ірі державалардың ортасынан ойып тұрып өз орнын 

алатынына сенім мол. 



Сонымен, қорытыныдылай келе, ЕХРО-2017 көрмесінің басты мақсаты – 

ғарыш кеңістігі мен энергетика саласындағы нанотехнологияны біріге отырып 

зерттеп, қолданысқа енгізу. Қатысушылар әркім өз жетістігін ортаға салып, 

келешектегі қуат көзін үнемдеуге байланысты жобаларын іске асыра 

алатындығын алға тартты. Сонымен қатар Қазақстан, Ресей және АҚШ 

ғалымдары бірігіп, бүкіләлемдік ЕХРО-2017 көрмесіне космостық 

технологияға байланысты халықаралық көрме ұсынатындарын жеткізді. 

                 

2. Сәуле энергиясы –тіршілік көзі 

    Энергетика проблемаларын шешу ғылым мен техниканың 

жетістіктеріне тікелей байланысты. Ол энергияның сан алуан көздерін, соның 

ішінде жылу және атом энергиясын, су ресурстары –өзен, теңіз,мұхит сулары 

энергиясын,жер қойнауындағы теңіздер мен көлдердің ,ыстық сулардың 

энергиясын тиімді пайдалана білу проблемаларын алға қояды. Күн сәулесін 

жылытуға  және электр энергиясына айналдыру, термоядролық реакцияларды 

басқару да болашақта бұл мәселені тиянақты шешуде маңызды роль атқармақ. 

    Адамзат баласы бұған дейін энергия көзі ретінде негізінен 

өсімдіктердің бойына сіңірген көзі ретінде негізінен өсімдіктердің бойына 

сіңірген күн сәулесінің қуатын  және соның нәтижесінде жер қыртысында 

пайда болған көмір,мұнай,газ ,торф т.б. пайдаланып келді. Бұлар осы күнге 

дейін күнделікті    энергия  көзі ретінде маңызын жойған жоқ. Мамандардың 

есебі бойынша жер қойнауындағы отын 1013тонна. Егер қазіргідей тұтынатын 

болсақ, ол қор тек мың жылға ғана жетеді екен. 

   Сонымен қатар өзінің бойына күн сәулесі радиациясын сіңіру 

нәтижесінде жүретін фотосинтез құбылысы   процесінде жай заттардан 

энергияға бай күрделі және алуан түрлі органикалық қосындылар түзетін көк 

өсімдіктер,жер бетіндегі тірі организмдердің тіршілік етуіне қажетті белок, 

углевод,қант,май және түрлі витаминдер  сияқты қоректік ресурстардың  

бірден-бірден  негізгі көзі болып табылады. 

   Сәуле энергиясы –электромагниттік  тербелістер энергиясы .Сәуленің 

өзі  электромагниттік толқындар.Ал  осы электрогмагниттік толқындар сан 

алуан түрлерге бөлінеді.Мұның өзі физикада атомдардың қозу кезінде энергия 

жұту қабілетіне байланысты жіктеледі. Бұл жіктеулер  атом шығаратын  

сәуленің   толқын ұзындығы мен тербеліс жиілігіне тікелей қатысты болады. 

Сондықтан жарық шығарып не жұтып тұрған дененің шығаратын энергиясы 

осы екі шамаға байланысты. Сол себепті де осы жіктелуді ғылымда спектр деп 

атайды. Бұл спектрлер  сәуленің толқын ұзындығына қарай  бірнеше   түрге 

бөлінеді. Жалпы толқын ұзындығы  БХ  жүйесінде метрмен, жүйеден  тыс  

өлшем бірліктерінде – микронмен, миллимикронмен,ангстреммен өлшенеді. 

Сәуле энергиясы БХ жүйесінде люмен-секунд туынды бірлігімен өлшенеді.  

Сәуле шығарудыңнегізгі сипаты сәуле ағыны.сәуле ағыны деп ,белгілі бір 

уақытта, белгілі бір бет арқылы өтетін сәуле энергиясының мөлшерін айтамыз. 

 Барлық сәуле шығару толқын ұзындықтарына қарай интегралды сәулелер 

ағыны және көрінетін    сәулелердің радиациялық ағыны болып екіге бөлінеді. 

Бұл екеуінің қай-қайсысы болса да электро-магниттік өрістің болуынан  пайда 



болады. Өрістің шама мөлшерін анықтайтын физикалық шама-сәуленің 

интенсивтігі. Сәуленің интенсивтігі деп уақыт бірлігі ішінде бірлік етіпа 

алынған бетке перпендикуляр түсетін жарық ағынын айтады.  

3.Өсімдіктің сәуле энергиясын сіңіруі 

    Өсімдік топырақтан минералды заттарды қабылдайтын негізгі органы 

болса, оның жапырақтары  сәуле энергиясын қабылдай отырып,аса күрделі 

процесті атқарады.  Жапырақ өзіне түскен сәуле энергиясын жартылай  

сіңіреді,жартылай шағылысады,біразы жапырақ тканьдері арқылы өтеді.  

Жапырақ  ультракүлгін және инфрақызыл сәулелерді күшті жұтады  (90-99 

рпроцент) деуге болады. Бұл жай клеткақабыршақтары мен протоплазмалық 

заттардан өзіндік қасиетіне байланысты,ал толқын ұзындығы 300 мкм-дан аз 

ультракүлгін сәулелер организмдерге  аса зиянды әсер ететіндіктен олардың 

өсімдіктер мен жануарларға ешқандай физиологиялық маңызы болмайды. 

  Жапырақтың түсі мен морфологиялық ерекшелігінің ультракүлгін  

радиацияны бойына сіңіру коэффициентіне ешқандай әсері жоқ. Спектрдің   

көрінетін аралығында  жапырақнегізінен көкшіл  және сарғыш қызғылт, қызыл 

түсті сәулелерді 80-95  процентке дейін сіңіреді. Көрінетін сәуле толқыны 

ұзындығының жоғарыда көрсетілген екі максимум аралығында  көк, сары 

түсті сәулелерге 500 ммк-580 ммк тиесілі минимум сіңіру бар,бұл жапырақтың 

ерекшелігіне қарай 60 проценттен 75 процентке дейін құбылмалы болады. Ал 

кейбір формалары басқа жапырақтардың  бойына сәуле сіңіруі көк және 

қызыл сәулелерді сіңірумен шамалас болады.  

    Жалпы айтқанда , солтүстікте өсетін өсімдіктерге қарағанда , оңтүстікте  

өсетін өсімдіктердің жапырағы көрінетін сәулелер энергиясын көп сіңіреді. 

Сол сияқты көлеңкедегіге қарағанда жарық жердегі өсімдіктердің  және 

жазықтықтан гөрі таулы  жердегі  өсімдіктердің   сәуле  сіңіруі басым болады. 

Сәуле энергиясын шөп жапырағы ағаш жапырағына қарағанда аз сіңіреді және 

ол өсімдіктің жасына да байланысты  болады.  

Жапырақтың сәуле энергиясын сіңіру  процесі өте күрделі.Бұған дейін 

айтқанымыз сияқты , қысқа толқынды сәуле энергиясын  сіңіру заттардың 

клеткаларына және  протоплазма ферментттеріне  сары жасыл пигменттерді  

көбірек жинауына негізделеді де , толқын ұзындығы 300 ммк-480 ммк 

болатын спектрлердің  сіңіруі  бірін-бірі теңгереді. Мұндай  құбылыс   

тәжірибеде   селективті  сіңіру деп аталады. Сарғыш-қызғылт, қызыл 

сәулелерді жасыл жапырақтардың максималды сіңіруі бұл   толқын  

ұзындығында   тек 10-20  проценттен   аспайды. 

    Тәжірибелер мен зерттеу жұмыстары бойынша мынаны айтуға болады: 

толқын ұзындығы 400-750мм аралығында болатын,көрінетін сәулелердің 

радиациясы бірқалыпты  жағдайдағы  жасыл  түсті  жапырақтардың сіңіруі 75-

85 процент шамасындай.Топырақ ылғалдылығы орташа жерлерде өсетін  

өсімдіктердің  жапырақтарында 75-78  процент, ал қуаңшылыққа төзімді 

өсімдіктердің   жапырақтары  немесе сабақтары  балауса ,  суы мол 

суккуленттік өсімдіктерде 86-88 процент және клеткалық шырындарды  

бояғыш заттары бар  көптеген  өсімдіктердің   жапырағы 90-92   процент 

сіңіреді. Бұл   -максималь  мән болып  есептеледі. Сонымен  , жапырақ   



оптикалық   жүйеге жататындықтан күн тәулігінде аз өзгеріске  

ұшырайды.Күннің кез келген   биіктігінде жапырақтың сәуле радиациясын 

сіңіруі бірдей мөлшерде   болатыны және  ол күн  спектрі  энергиясының 

бөлінуіне байланысты  емес екендігі   практика  жүзінде  анықталды.  

Жапырақтың  күн   сәулесінің  радиациясын   орташа сіңіруі 78,5  процент   

болады. 

4.Мал шаруашылығы және сәуле энергиясы 

   Мал   организміндегі  зат алмасу  процесінің бұзылуы көбінесе қыста, 

мал қорада тұрған кезде  анық  байқалады. Бұл  жағдай қысқы жемшөптің 

азықтық   сапасының төмен болуынан , сонымен бірге қыста мал организмінде   

күн  сәулесі және ультракүлгін  сәулелердің жетіспеуіне байланысты. Өйткені 

қыста мал жайылымға шықпай көбіне қорада тұрады да  қимыл аз болады. 

Жалпы алғанда , осы сияқты факторлардың  барлығы мал организмінің 

қызметін  нашарлатып, өнім сапасын төмендетеді. Сондықтан мал 

организміндегі зат алмасу процесінің маусымдық   бұзылуын болдырмас үшін 

және түрлі аурулардан сақтандыру, сонымен қатар олардан алынатын өнім 

сапасын кемітпеу  мақсатында соңғы кезде ультракүлгін және  инфрақызыл 

сәулелерді қолдану кеңінен жүргізіліп отыр. 

Қорытынды: 

  Қорытындылай келе, ғарыштық сала – экономиканың және бүкіл қоғам 

мен мемлекеттің «ілгеріленуінің» белгісі. Ол әлемдік шаруашылықтың басқа 

да салаларына жаңа мүмкіншілік, тың технологиялар және ғылыми-

жасалымдардың үздіксіз тасқынын беріп отыр. Елдің өркениетті дамуының, 

барлық маңызы өмірлік салалары бүгінде ғарыштық технологиялармен және 

жасалымдармен тікелей байланысты десек, кателеспейміз. Ғарыштық 

зерттеулер нәтижелері мен ғылымның осы саласының жетістіктерін енгізудің 

экономикалық маңызы үлкен. 
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