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Кіріспе 

 

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

мен тапсырмалар 5B074600–Ғарыштық техника және технологиялар және 

5В071600 – Аспап жасау мамандықтары үшін «Электротехника» пәні 

бойынша әдістемелік әдебиеттер кешенінің құраушы бөлігі болып табылады. 

Мамандарды дайындау сапасын арттыру үшін, студенттердің 

творчествалық ой деңгейін және инженерлік икемділігін қалыптастыруда 

зертханалық сабақтар маңызды орын алады. Зертханалық жұмыстар тұрақты 

токтың электр тізбектерін, бірфазалы синусоидалы ток тізбектерін, электр 

тізбектеріндегі токтар мен кернеулер резонансын, үшфазалы электр 

тізбектерін, электр тізбектеріндегі өтпелі кезеңдерді, трансформаторларды, 

тұрақты және үшфазалы айнымалы токтың электр машиналарын зерттеу 

бойынша эксперименталды және есептік жұмыстардың кешені болып 

табылады. Барлық зертханалық жұмыстар, берілген тақырып дәрісте өткеннен 

кейін орындалады. 

Электротехника кафедрасындағы зертханалық сабақтар «УИЛС» 

универсалды оқу- зерттеуші зертханалық және электротехника бойынша 

зертханалық стендтерінде орындалады.  

«УИЛС» стенді жинақтау өрісінде сұлбалар жиналатын активті және 

пассивті блоктар корпустарынан құралған, басқарушы бекітілген үстел болып 

табылады. Стенд құрамына жинақтаушы элементтер және жалғаушы сымдар 

кіреді.   

Қорек көздері тұрақты кернеу блогынан (ТКБ), айнымалы кернеу 

блогынан (АКуБ), үшфазалы кернеу блогынан (ҮКБ) құралған активті блоктар 

корпусы болып табылады. Пассивті блоктар корпусына айнымалы кедергі 

блогы (АКБ), айнымалы индуктивтілік блогы (АИБ), айнымалы сыйымдылық 

блогы (АСБ) кіреді. 

ТКБ құрамы:  

- 0 мен 25 В аралығындағы кернеуі бар реттелмелі тұрақты кернеу көзі;  

- кернеуі 20 В тең реттелмейтін тұрақты кернеу көзі;  

- өтпелі кезеңдерді зерттеу үшін қолданылатын «электронды кілт». 

Кернеу көзінің екеуі де қысқа тұйықталу және асқын жүктелуден қорғау 

сұлбасымен қамтамасыз етілген. Қорғаудың іске қосылу тогы .4.1 AIкос   

АКуБ синусоидалы, тіктөртбұрышты және үшбұрышты пішінді 

реттелмелі жиілігі бар бірфазалы айнымалы кернеу көзі болып табылады. 

Сұлба қысқа тұйықталу және асқын жүктелуден электронды қорғаумен 

қамтамасыз етілген. Қорғаудың іске қосылу тогы .AII кос   

ҮКБ өндірістік жиілікті үшфазалы кернеу көзі болып табылады. Барлық 

фазалар бір біріне электрлі тәуелді емес. Әрбір фаза қысқа тұйықталу және 

асқын жүктелуден электронды қорғаумен қамтамасыз етілген. Қорғаудың іске 

қосылу тогы .AII кос   
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АКБ үш реттелмейтін резисторлардан 
321 ,, RRR
 
және үш реттелмелі 

кедергілер 4R  сұлбасынан құралған. 4R  кедергісінің реттелуі арнайы 

реттегіштер көмегімен сатылы түрде орындалады.  

АИБ үш реттелмейтін индуктивтілік орауыштарынан  
321 ,, LLL  және 

үш реттелмелі индуктивтіліктер 4L  сұлбасынан құралған. 4L  индуктивтілігінің 

реттелуі арнайы реттегіштер көмегімен сатылы түрде орындалады.  

АСБ үш реттелмейтін конденсаторлардан  
321 ,, ССС  және үш 

реттелмелі сыйымдылықтыр 4С  сұлбасынан құралған. 4С  сыйымдылығының 

реттелуі арнайы реттегіштер көмегімен сатылы түрде орындалады. 

Блоктардың беткі панелдерінде белгі беру бөліктері (индикаторлар, 

шамдар), басқару бөлімдері (реттегіштер тұтқалары, тумблерлар, түумелер) 

және өлшеуіш аспаптар орналасқан. 

Жинақтаушы панель зерттелетін тізбектің элементтері болып  

табылатын жинақтау элементтерін (ЖЭ) қосу мен орнату үшін тағайындалған, 

белгілі бір тәсілмен жалғанған 67 жұп ұяшықтармен жасалған. ЖЭ 

пластмассалы қорапшалар түрінде жасалған, олардың ұштарында вилка 

орналасқан, ал ішінде электр тізбектерінің элементтері жапсырылған, 

Активті блокты қосу үшін «СЕТЬ» тумблерын «ВКЛ» қалпына орнату 

керек, ол кезде «СЕТЬ» атты индикатор жанады. 

ТКБ және АКуБ өлшеуіштік аспаптары реттелмелі кернеу көзінің тогы 

мен кернеу шамаларын бақылау үшін тағайындалған. Реттеу потенциометр 

көмегімен жүзеге асырылады. 

АКуБ жиілігі реттегіш көмегімен сатылы түрде 1 кГц аралығымен және 

потенциометр көмегімен баяу реттеледі. «ЧАСТОТА ПЛАВНО» атты 

потенциометр ең шеткі оң жақта орналасса, онда шығыс кернеуінің жиілігі, 

сатылы реттеу реттегішінің көрсеткішінің шамасына %2  дәлдікпен сәйкес 

келеді. 

ҮКБ әр фазасының шығысындағы кернеу шамасын реттегіштер 

көмегімен 1 мен 9 В және 0 мен 30 В аралығында сатылы түрде реттеуге 

болады. 

Қысқа тұйықталу немесе асқын жүктеменің пайда болуы кезінде (сұлба 

дұрыс емес жиналғанда) блоктарда электронды қорғау іске қосылады, бұл 

кезде «ЗАЩИТА» атты индикатор жанады. Қысқа тұйықталудың пайда болу 

себебін жойғаннан кейін немесе жиналған сұлбадағы қателікті түзегеннен 

кейін «ЗАЩИТА» түймесін басып, блок сұлбасын жұмыс қалпына қайтару 

керек, бұл кезде индикатор өшеді. 

Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

мен тапсырмалар 5B074600–Ғарыштық техника және технологиялар 

мамандығының және 5В071600 – Аспап жасау мамандығының 

«Электротехника» негізгі пәнінің жұмыстық бағдарламасына сәйкес келеді. 
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1 Зертханалық жұмыс № 1. Тұрақты токтың тармақталмаған 

сызықты электр тізбегін зерттеу  

 

Мақсаты: Ом заңын қолданып, тұрақты токтың тізбектерін тәжірибелік 

зерттеуден икемділік алу.  

 

1.1 Жұмысқа дайындық 

 

1.1.1 «Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері» бөлімін қайталау.   

Жазбаша түрде төмендегі сұрақтарға жауап беру және келесі 

тапсырмаларды орындау:   

1.1.2 Электр тізбегінің сұлбасы үшін (1.1 сурет) Ом заңы бойынша 

өрнек жазу. 

1.1.3 Кернеу көзінің ЭҚК мәнін тәжірибелік түрде қалай анықтауға 

болады? 

1.1.4 Кернеу мен токтың белгілі мәндері бойынша резисторлардың 

кедергілері мен өткізгіштіктерін қалай анықтайды? 

1.1.5 Берілген нұсқаға сәйкес (1.1 кесте) белгілі бір нүктенің 

потенциалын нөлге теңестіріп, сұлбаның (1.1 сурет) белгіленген нүктелерінің 

потенциалдарын анықтайтын өрнектерді жазу.  

1.1.6 Берілген нұсқаға сәйкес (1.1 кесте) белгілі бір нүктенің 

потенциалын нөлге теңестіріп, сұлбаның (1.1 сурет) потенциалдық 

диаграммасы қалай құрылады?  

1.1.7 Электр тізбегінің сұлбасын (1.1 сурет), 1.2 кестені және 1.3 кестені 

сызып қою. 

 

1.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

1.2.1 Электр тізбегін жинау (1.1 сурет), берілген нұсқаға сәйкес Е1, Е2 

ЭҚК мәндерін (1.1 кесте) орнату.  

1.2.2 Токтың, Е1 мен Е2 ЭҚК және резисторлардың кернеулерінің 

мәндерін өлшеп алу. 

 

1.1 кесте 

Нұсқа №  1 2 3 4 5 6 

Е1, В 20 8 20 10 5 20 

Е2, В 10 20 5 20 20 8 

Нөлге тең потенциал φ1 φ2 φ8 φ4 φ5 φ6 
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1.1 сурет-Тұрақты токтың тармақталмаған электр тізбегі 

 

1.2.3 Берілген нұсқаға сәйкес (1.1 кесте) белгілі бір нүктенің 

потенциалын нөлге теңестіріп, электр тізбегінің барлық нүктелерінің 

потенциалдарын анықтау. Нәтижелерді 1.3 кестеге енгізу. 

 

1.2 кесте 

I =                 ;           E1 =                      ;                                 E2 =                . 

Резистор R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Кернеу, В       

Кедергі, Ом       

Өткізгіштік, См       

 

1.3 кесте 

Потенциалдар 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теориялық есеп         

Тәжірибелік         

 

1.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

1.3.1 Тәжірибелер нәтижелері бойынша берілген сұлба үшін (1.1 сурет) 

резисторлардың кедергілерін және өткізгіштіктерін есептеу.  

1.3.2 Берілген сұлба үшін  (1.1 сурет), кедергілер мен ЭҚК тәжірибелік 

мәндері бойынша Ом заңының өрнегімен токты есептеу, өлшеп алған токтың 

мәнімен салыстыру. 

1.3.3 Берілген сұлба үшін  (1.1 сурет), кедергілер, ЭҚК және п.1.3.2 

есептелген токтың тәжірибелік мәндері бойынша, бір нүктенің потенциалын 

нөлге теңестіріп (берілген нұсқаға сәйкес), сұлбаның барлық нүктелерінің 

потенциалдарын анықтау. Потенциалдардың мәндерін кестедегі «Теориялық 

есеп» жолына жазу. 

1.3.4 Берілген сұлба үшін  (1.1 сурет) есептік және тәжірибелік мәндер 

бойынша потенциалдық диаграммалар құру, тәжірибелік диаграмма бойынша 

тізбектің тогын анықтау. 

1.3.5 Тәжірибелік нәтижелерді теориялық есептеулермен салыстыру. 
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1.4 Әдістемелік нұсқаулар  

 

1.4.1 Потенциалдық диаграмма шартты түрде потенциалы нөлге 

теңестірілген бір нүктеден бастап, тізбектегі потенциалдардың өзгеріс 

сызбасы болып табылады. Абцисса осі бойымен белгілі бір масштабпен 

тізбектің кедергілері, ал ордината осі бойымен сәйкесті нүктелерлің 

потенциалдары  өлшенін алынады. Тармақталмаған тізбек үшін потенциалдық 

диаграмма бойынша ток келесі өрнекпен анықталады: 

R

mu tg
m

I  , 

мұндағы mu, mR, – сәйкесінше потенциалдар мен кедергілердің 

масштабтары;   

tgα – потенциалдық диаграмманың түзуінің абцисса өсіне түсу 

бұрышының тангенсі.  

 

1.5 Бақылау сұрақтары 

 

1.5.1 Тұрақты ток дегеніміз не? 

1.5.2 Тұрақты ток тізбектерінің элементтері. 

1.5.3 Тұрақты ток тізбегі үшін Ом заңы 

1.5.4 Потенциалдық диаграмма деген не? 

1.5.5 Тармақтың өткізгіштігі қалай анықталады? 

1.5.6 Тармақтың белгілі тогы мен кернеуі арқылы кедергіні қалай 

анықтайды? 

1.5.7 Қандай тізбек тармақталмаған деп аталады? 

1.5.8 Тізбектей жалғанған кедергілірдің жалпы кедергісі қалай 

анықталады? 

 

2 Зертханалық жұмыс № 2. Тұрақты токтың тармақталған 

сызықты электр тізбегін зерттеу  

 

Мақсаты: Кирхгоф заңдарын, контурлық токтар және түйіндік 

потенциалдар әдістерін пайдаланып, тұрақты токтың күрделі тармақталған 

тізбектерін тәжірибелік зерттеуден икемділік алу.  

 

2.1 Жұмысқа дайындық  

 

2.1.1 «Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Кирхгоф заңдары, 

контурлық токтар әдісі, түйіндік потенциалдар әдісі» тақырыптарын оқып 

қайталау.  

Жазбаша түрде төмендегі сұрақтарға жауап беру және келесі 

тапсырмаларды орындау:    
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2.1.2 Берілген нұсқаға сәйкес электр тізбегінің сұлбасы үшін (2.1 – 2.6 

суреттер) Кирхгоф заңдары бойынша теңдеулер жазу.    

2.1.3 Электр тізбегінің сұлбасы үшін (2.1 – 2.6 суреттер), №1 

зертханалық жұмыста алынған  (1 . 2  к е с т е )  R1
R6 кедергілердің мәндерін 

және берілген нұсқаға сәйкес ЭҚК мәндерін (2.1 кесте) пайдаланып, 

контурлық токтар әдісі бойынша барлық токтарды анықтау. Есептеу 

нәтижелерін 2.2 кестеге «Теориялық есеп» жолына жазып алу. 

 2.1.4 Электр тізбегінің сұлбасы үшін (2.1 – 2.6 суреттер), №1 

зертханалық жұмыста алынған  (1 . 2  к е с т е )  R1
R6 кедергілердің мәндерін 

және берілген нұсқаға сәйкес ЭҚК мәндерін (2.1 кесте) пайдаланып, түйіндік 

потенциалдар әдісі бойынша барлық токтарды және нұсқа бойынша (2.1 

кесте) белгілі бір түйіннің потенциалын нөлге теңестіріп, сұлбаның қалған 

түйіндерінің потенциалдарын анықтау. Есептеу нәтижелерін 2.2 кестеге 

«Теориялық есеп» жолына жазып алу. 

2.1.3 Берілген нұсқаға сәйкес электр тізбегінің сұлбасын (2.1 – 2.6 

суреттер) және 2.2 кестені сызу. 

 

2.1 кесте  

Нұсқа №  1 2 3 4 5 6 

Сұлба №  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Е1, В 20 10 20 15 8 20 

Е2, В 10 20 15 20 18 12 

Нөлге тең потенциал φ1 φ2 φ3 φ4 φ2 φ3 

 

2.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

2.2.1 Берілген нұсқаға сәйкес электр тізбегінің сұлбасын (2.1 – 2.6 

суреттер) жинау. 

2.2.2 Токтарды өлшеп алу және амперметрлердің көрсеткіштерін 

(тармақтардағы I1 – I6 токтарының мәндері) 2.2 кестенің «Тәжірибе» жолына 

жазу.  

2.2.3 Потенциалдардың мәндерін өлшеп алу және вольтметрлер 

көрсеткіштерін 2.2 кестенің «Тәжірибе» жолына жазу. Нұсқаға сәйкес белгілі 

бір түйіннің потенциалын нөлге тең деп алу. 
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2.1 сурет 

                 
2.2 сурет 

 
2.3 сурет 
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2.4 сурет 

 

2.5 сурет 

 

2.6 сурет 
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2.2 кесте  

Зерттеу түрі 
Есептеу 

әдісі 
φ1 φ2 φ3 φ4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Теориялық есеп 
КТӘ           

ТПӘ           

Тәжірибе            

 

2.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу  

 

2.3.1 Кирхгоф заңдарының орындалуын тексеру. 

2.3.2 Тәжірибеден алынған токтарды және потенциалдарды есептік 

мәндермен салыстыру (2.2 кесте). 

Қателіктерді келесі өрнектермен анықтау:  

 

. .

. .

100%; 100%.
теор тж теор тж

I

теор теор

I I

I


 
 



 
     

 

2.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Кирхгофтың бірінші заңы: 

.0
1




n

K
KI  

Түйінге қарай бағытталған токтар «+» таңбасымен, түйіннен кері 

бағытталған токтар  «-» таңбасымен алынады (немесе керісінше). 

Кирхгофтың екінші заңы: 





n

K

KK

n

K

K EIR
11

. 

IK  токтың оң бағыты контурдың айналу бағытымен сәйкес келсе,  RKIK  

кернеуі «+» таңбамен, IK  токтың оң бағыты контурдың айналу бағытына 

қарсы бағытталса, RKIK  кернеуі «-» таңбамен жазылады. Контурдың айналу 

бағытымен бағыттас ЭҚК EK  «+» таңбамен, ал контурдың айналу бағытына 

қарсы бағытталған ЭҚК EK  «-» таңбамен жазылады. 

Контурлық токтар әдісі. Контурлық токтар әдісі электр тізбегінің әрбір 

тәуелсіз контурына контурлық ток енгізілетініне негізделген. Электр тізбектің 

кез келген тармағымен кем дегенде бір контурлық ток өту керек. Контурлық 

токтарды анықтау үшін  Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеулер 

құрылады. Кез келген тармақтағы токты, осы тармақпен өтетін контурлық 

токтардың алгебралық қосындысы түрінде өрнектеуге болады.  Контурлық 

токтардың теңдеулерін келесі түрде көрсетуге болады (үш тәуелсіз контур 

үшін): 
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11 11 12 22 13 33 11

21 11 22 22 23 33 22

31 11 32 22 33 33 33

,

R I R I R I E

R I R I R I E

R I R I R I E

   


   
   

 

 

мұндағы Rpp – р контурының өзіндік кедергілері (р = 1, 2, 3), р 

контурындағы кедергілердің қосындысына тең;  

Rpm = Rmp – p мен m контурларының ортақ кедергісі, p мен m 

контурларының ортақ тармағының кедергісіне тең. Ортақ тармақ арқылы 

өтетін контурлық токтар бірдей бағытталса, ортақ кедергі «+» таңбамен, кері 

жағдайда «-» таңбамен жазылады;  

Еpp –р контурының ЭҚК алгебралық қосындысына тең контурлық ЭҚК, 

олардың бағыттары контурлық тоққа бағыттас болса «+» таңбамен, контурлық 

токқа кері бағытталса «-» таңбамен жазылады. 

Түйіндік потенциалдар әдісі. Түйіндік потенциалдар әдісінің мәні, 

электр тізбектің түйіндерін анықтауда, тармақтардағы токтар Ом заңы 

бойынша анықталады. Түйіндердің бірінің потенциалы нөлге теңестіріледі, 

қалған түйіндердің потенциалдарын анықтау үшін теңдеулер құрылады. 

Мысалы төрт түйінді тізбек үшін, төртінші түйіннің потенциалын нөлге φ4 = 0 

теңестіріп, қалған үш түйіннің потенциалдары үшін теңдеулер құрамыз: 

11 1 12 2 13 3

1

21 1 22 2 23 3

2

31 1 32 2 33 3

3

,

g g g Eg

g g g Eg

g g g Eg

  

  

  


   


    


   








 

 

мұндағы gpp – p (р = 1, 2, 3) түйінінің өзіндік өткізгіштігі, p түйінінен 

тарайтын тармақтардың өткізгіштіктерінің қосындысына тең;  

gpm = gmp – р мен m түйіндер арасындағы ортақ (g12 = g21, g13 = g31, g23 = 

g32) өткізгіштіктер;  

∑Eg – сәйкесті түйіннен тарайтын тармақтардың ЭҚК, сол тармақардың 

өткізгіштіктеріне көбейтінділерінің алгебралық қосындысы.  

Eg көбейтіндісі сәйкесті ЭҚК түйінге қарай бағытталса «+» таңбамен, 

түйіннен кері бағытталса «-» таңбамен жазылады.   

 

2.5 Бақылау сұрақтары 

 

2.5.1 Қандай тізбек тармақталған деп аталады? 

2.5.2 Кирхгофтың бірінші заңы. 

2.5.3 Кирхгофтың екінші заңы. 

2.5.4 Контурлық токтар мен тармақтардағы токтардың айырмашылығы. 
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2.5.5 Контурлық токтар әдісі. 

2.5.6Түйіндік потенциалдар әдісі. 

2.5.7 Электр тізбектеріндегі тармақ, түйін, контур ұғымдары. 

2.5.8 Нөлге теңестірілген потенциалға қатысты қалған потенциалдарды 

анықтау.  

 

3 Зертханалық жұмыс № 3. Беттестіру әдісі 

 

Мақсаты: тұрақты токтың сызықты электр тізбегіндегі беттестіру әдісін 

тәжірибелік зерттеуден икемділік алу. 

 

3.1 Жұмысқа дайындық 

 

3.1.1 «Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Беттестіру әдісі» 

тақырыптарын оқып қайталау.  

Жазбаша түрде төмендегі сұрақтарға жауап беру және келесі 

тапсырмаларды орындау:    

3.1.2 Беттестіру әдісінің мәні неде? Қандай электр тізбектері үшін 

беттестіру әдісі қолданылады? 

3.1.3 Электр тізбегі үшін (3.1 сурет) құрама токтарды анықтайтын 

сұлбаларды (3.2, 3.3 суреттер) салу және беттестіру әдісі бойынша токтарды 

есептейтін өрнектерді жазу.  

3.1.4 Электр тізбегі үшін (3.1 сурет), берілген нұсқаға сәйкес (3.1 кесте) 

беттестіру әдісі бойынша токтарды есептеу. Есептеу нәтижелерін 3.2 кестеге 

«Теориялық есеп» жолына жазу.  

3.1.5 Беттестіру әдісін тәжірибелік зерттеу үшін сұлбаларды (3.1, 3.2, 3.3 

суреттер) және 3.2 кестені сызу. Сұлбаларда теориялық есептеулердегідей 

токтардың оң бағыттарын белгілеу.  

 

3.1 кесте  

Нұсқа №  1 2 3 4 5 6 

Е1, В 20 10 20 12 20 8 

Е2, В 10 20 8 20 10 20 

R1, Ом 100 150 200 150 150 75 

R2, Ом 150 200 150 100 200 100 

R3, Ом 50 100 100 75 50 50 
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3.2 кесте 

Зерттеу түрі ЭҚК I1 I2 I3 

Теориялық есеп 

E1   0; Е2 = 0, 3.2 сұлба    

E1 = 0; Е2  0, 3.3 сұлба    

E1  0; Е2  0, 3.1 сұлба    

Тәжірибе 

E1   0; Е2 = 0, 3.2 сұлба    

E1 = 0; Е2  0,  3.3 сұлба    

E1  0; Е2 0, 3.1 сұлба     

Тәжірибелік берілгендер бойынша есеп    
 

 

 

3.1 сурет 

 

 

3.2 сурет       3.3 сурет 

 

3.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

3.2.1 Сұлба бойынша (3.2 сурет) электр тізбегін жинау.  

3.2.2 Токтарды өлшеп (тармақтардағы I1, I2, I3 токтары) апмерметрлердің 

көрсеткіштерін 3.2 кестеге «Тәжірибе» жолына енгізу.  
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3.2.3 Сұлба бойынша (3.3 сурет) электр тізбегін жинау.  

3.2.4 Токтарды өлшеп (тармақтардағы I1, I2, I3 токтары) апмерметрлердің 

көрсеткіштерін 3.2 кестеге «Тәжірибе» жолына енгізу. 

3.2.5 Сұлба бойынша (3.1 сурет) электр тізбегін жинау.  

3.2.6 Токтарды өлшеп (тармақтардағы I1, I2, I3 токтары) апмерметрлердің 

көрсеткіштерін 3.2 кестеге «Тәжірибе» жолына енгізу. 

 

3.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

3.3.1 Беттестіру әдісінің орындалуын тексеру: ол үшін электр тізбектің 

(3.1 сурет) тармақтарындағы токтарды, сәйкесті тармақтардағы тәжірибелік 

токтарды (п.3.2.2 және п.3.2.4) қосу жолымен анықтау. Есептеу нәтижелерін 

3.2 кестенің «Тәжірибелік берілгендер бойынша есеп» жолына жазу.  

3.3.2 Тәжірибелік жолмен алынған, электр тізбегі тармақтарындағы 

токтарды,  тәжірибелік берілгендер бойынша есептік токтармен (3.2 кесте) 

салыстыру. 

Қателік келесі өрнекпен анықталады:  

. .

.

100%.есеп тж
I

есеп

I I

I



   

3.3.3 Тәжірибелік жолмен алынған электр тізбектеріндегі тармақтардағы 

токтарды (3.1, 3.2, 3.3 суреттер), теориялық есептелген токтармен (3.2 кесте) 

салыстыру.  

 

3.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Беттестіру принципіне сәйкес, құрамында n ЭҚК және ток m көздері 

бар электр тізбегіндегі k -тармағының тогы, осы тармақта әрбір энергия 

көзімен жеке-жеке тудырылатын ток бөліктерінің алгебралық қосындысына 

тең:  
     nE

k

E

k

E

kk IIII  ...21 . 

Бұл теңдеуді келесі түрде де көрсетуге болады: 

....2211 nknkkk EgEgEgI  , 

мұндағы 
kn

g – n-ші и k-ші тармақтардың өзара өткізгіштігі; 

kkg – k-ші тармақтың кірістік өткізгіштігі;  

 

3.5 Бақылау сұрақтары 

 

3.5.1 Беттестіру әдісінің мәні неде?  

3.5.2 Қандай электр тізбектері үшін беттестіру әдісі қолданылады? 

3.5.3 Электр тізбегі үшін (3.2 сурет) құрама токтарды анықтайтын 

өрнектерді жазу. 

3.5.4  Электр тізбегі үшін (3.3 сурет) құрама токтарды анықтайтын 

өрнектерді жазу. 
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3.5.5 Электр тізбегі үшін (3.1 сурет) беттестіру әдісі бойынша токтарды 

есептеу. 

3.5.6 Ториялық пен тәжірибелік токтар арасындағы қателік қалай 

анықталады? 

3.5.7 Тармақтардың  өзара өткізгіштігі деген не? 

3.5.8 Тармақтың  кірістік өткізгіштігі деген не? 

 

4 Зертханалық жұмыс № 4. Бірфазалы синусоидалы токтың 

тармақталмаған электр тізбегін зерттеу  

 

Мақсаты: айнымалы токтың тармақталмаған тізбектерін тәжірибелік 

зерттеу, векторлық диаграммалар құру. 

 

4.1 Жұмысқа дайындық  

 

4.1.1 «Бірфазалы синусоидалы токтың сызықты электр тізбектері» 

тақырыбын оқып қайталау  

Жазбаша түрде төмендегі сұрақтарға жауап беру және келесі 

тапсырмаларды орындау:    

4.1.2 Берілген сұлбалар үшін (4.1 - 4.3 суреттер) комплексті түрде Ом 

заңы мен Кирхгоф заңдарының өрнектерін жазу. 

4.1.4 Синусоидалы электрлі шамалардың (ток, кернеу, ЭҚК) әсерлік 

мәні деген не?  

4.1.5 Берілген сұлба үшін (4.1 сурет) өз нұсқаңыздың мәндері бойынша 

(4.1 кесте) келесі тапсырмаларды орындау: 

- индуктивті кедергіні XL, толық кедергіні Z, тізбек кірісіндегі кернеу 

мен ток арасындағы фазалар жылжуының бұрышын φ, қуат коэффициентін 

cosφ есептеу, нәтижелерін 4.2 кестеге «Теориялық есеп» жолына жазу; 

- тізбектің тогының және әр элементтегі кернеудің комплексті мәндерін 

есептеу, ток пен кернеулердің әсерлік мәндерін 4.2 кестеге «Теориялық есеп» 

жолына жазу; 

- активті, реактивті және толық қуатты есептеу, нәтижелерін 4.2 кестеге 

«Теориялық есеп» жолына жазу. 

4.1.6 Есептеу нәтижелері бойынша ток пен кернеулердің векторлық 

диаграммаларын құру, кедергілер мен қуаттардың үшбұрышын салу. 

4.1.7 Берілген сұлба үшін (4.2 сурет) өз нұсқаңыздың мәндері бойынша 

(4.1 кесте) келесі тапсырмаларды орындау:  

- сыйымдылықтық кедергіні XС, толық кедергіні Z, тізбек кірісіндегі 

кернеу мен ток арасындағы фазалар жылжуының бұрышын φ, қуат 

коэффициентін cosφ есептеу, нәтижелерін 4.3 кестеге «Теориялық есеп» 

жолына жазу; 

- тізбектің тогының және әр элементтегі кернеудің комплексті мәндерін 

есептеу, ток пен кернеулердің әсерлік мәндерін 4.3 кестеге «Теориялық есеп» 

жолына жазу; 
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- активті, реактивті және толық қуатты есептеу, нәтижелерін 4.3 кестеге 

«Теориялық есеп» жолына жазу. 

4.1.8 Есептеу нәтижелері бойынша ток пен кернеулердің векторлық 

диаграммаларын құру, кедергілер мен қуаттардың үшбұрышын салу. 

4.1.9 Берілген сұлба үшін (4.3 сурет) өз нұсқаңыздың мәндері бойынша 

(4.1 кесте) келесі тапсырмаларды орындау:  

- толық кедергіні Z, тізбек кірісіндегі кернеу мен ток арасындағы 

фазалар жылжуының бұрышын φ, қуат коэффициентін cosφ есептеу, 

нәтижелерін 4.4 кестеге «Теориялық есеп» жолына жазу; 

- тізбектің тогының және әр элементтегі кернеудің комплексті мәндерін 

есептеу, ток пен кернеулердің әсерлік мәндерін 4.4 кестеге «Теориялық есеп» 

жолына жазу; 

- активті, реактивті және толық қуатты есептеу, нәтижелерін 4.4 кестеге 

«Теориялық есеп» жолына жазу. 

4.1.10 Есептеу нәтижелері бойынша ток пен кернеулердің векторлық 

диаграммаларын құру, кедергілер мен қуаттардың үшбұрышын салу. 

 4.1.11 Сұлбаларды (4.1, 4.2, 4.3 суреттер) және 4.2, 4.3, 4.4 кестелерді 

сызу. 

 

4.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

4.2.1 Сұлба бойынша электр тізбегін жинау (4.1 сурет), берілген нұсқаға 

сәйкес (4.1 кесте) тізбек параметрлерін орнату. Токты, тізбек кірісіндегі және 

әр элементтегі кернеуді, активті қуатты және қуат коэффициентін cosφ өлшеп 

алу. Өлшеу нәтижелерін  4.2 кестеге «Тәжірибе» жолына жазу; 

 4.2.2 Сұлба бойынша электр тізбегін жинау (4.2 сурет), берілген нұсқаға 

сәйкес (4.1 кесте) тізбек параметрлерін орнату. Токты, тізбек кірісіндегі және 

әр элементтегі кернеуді, активті қуатты және қуат коэффициентін cosφ өлшеп 

алу. Өлшеу нәтижелерін  4.3 кестеге «Тәжірибе» жолына жазу;  

4.2.3 Сұлба бойынша электр тізбегін жинау (4.3 сурет), берілген нұсқаға 

сәйкес (4.1 кесте) тізбек параметрлерін орнату. Токты, тізбек кірісіндегі және 

әр элементтегі кернеуді, активті қуатты және қуат коэффициентін cosφ өлшеп 

алу. Өлшеу нәтижелерін  4.4 кестеге «Тәжірибе» жолына жазу; 

 

4.1 кесте 

 

Нұсқа  1 2 3 4 5 6 

R, Ом 

С, мкФ 

100 

3 

50 

2 

80 

5 

50 

7 

70 

6 

100 

8 

L, мГн 

f, Гц 

U, В 

20 

400 

3 

30 

450 

3 

25 

350 

3 

50 

300 

3 

35 

400 

3 

40 

450 

3 
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4.1 сурет- Тізбектей жалғанған R, L элементтерінің тізбегі. 

 

 
4.2 сурет- Тізбектей жалғанған R, С элементтерінің тізбегі. 

 

 

 
4.3 сурет-  Тізбектей жалғанған R, L, С элементтерінің тізбегі. 

 

4.2 кесте 

Зерттеу түрі 
U, 

B 

f, 

Гц 

ХL, 

Ом 

Z, 

Ом 

UR, 

B 

UL, 

B 

I, 

мA 
cosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теориялық 

есеп 
           

Тәжірибе             
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4.3 кесте 

Зерттеу түрі 
U, 

B 

f, 

Гц 

ХС, 

Ом 

Z, 

Ом 

UR, 

B 

UС, 

B 

I, 

мA 
cosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теориялық 

есеп 
           

Тәжірибе            

 

4.4 кесте 

Зерттеу түрі 
U, 

B 

f, 

Гц 
ХL 
Ом 

ХC, 

Ом 

Z, 

Ом 

UR, 

B 

UL 

В 

UС, 

B 

I, 

мA 

cos

φ 

P, 

Вт 
Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теориялық 

есеп 
             

Тәжірибе              

 

4.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

4.3.1 Берілген сұлбалар үшін (4.1÷4.3 суреттер) тәжірибе нәтижелері 

бойынша токтар мен кернеулердің масштабпен векторлық диаграммаларын 

құру. 

4.3.2 Берілген сұлбалар үшін (4.1÷4.3 суреттер) тәжірбе нәтижелері 

бойынша активті кедергіні R, реактивті кедергілерді ХС, ХL, толық кедергіні Z 

есептеу. Есептеу нәтижелерін 4.2, 4.3, 4.4 кестелерге «Тәжірибе» жолына 

жазу. Масштаб сақтай отырып, сұлбалар үшін (4.1÷4.3 суреттер) кедергілер 

үшбұрыштарын салу. 

4.3.3 Берілген сұлбалар үшін (4.1÷4.3 суреттер) тәжірбе нәтижелері 

бойынша реактивті Q және толық S қуаттарды есептеу. Есептеу нәтижелерін 

4.2, 4.3, 4.4 кестелерге «Тәжірибе» жолына жазу.  

4.3.4 Р, Q және S қуаттарды байланыстыратын сәйкестіктерді тексеру. 

Масштаб сақтай отырып, сұлбалар үшін (4.1÷4.3 суреттер) қуаттар 

үшбұрыштарын салу. 

4.3.5 Берілген сұлбалар үшін (4.1÷4.3 суреттер) тәжірбе нәтижелері 

бойынша Кирхгофтың екінші заңының орындалуын тексеру. 

 

4.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

RL – тізбегі үшін (4.1 сурет) ток пен кернеулердің векторлық 

диаграммасын құру ретін қарастыраық: 

1) Ток бойынша масштаб қабылданады және ток векторы İ сызылады.  

2) Кернеу бойынша масштаб қабылданады, содан кейін тізбек 

элементтеріндегі кернеулер векторлары сызылады:  
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а) активті кедергідегі кернеу векторы ток векторымен İ бағыттас 

сызылады, өйткені U̇R кернеуі I ̇ токпен фаза бойынша сәйкес келеді; 

ә) индуктивтіліктегі кернеу векторы U̇L сағат тіліне қарсы, ток 

векторына π/2 бұрышпен салынады, өйткені U̇L кернеуі İ  ток векторынан π/2 

бұрышқа озып тұрады. 

RL – тізбегі үшін ток пен кернеулердің векторлық диаграммасы 4.4 а 

суретінде көрсетілген. Векторлық диаграммада (4.4, а сурет) φ бұрышы кернеу 

мен токтың бастапқы фазаларының айырмасына тең φ = ψu - ψi, ток 

векторынан бастап кернеу векторына қарай өлшенеді. φ>0, өйткені RL – 

тізбегінің кірісіндегі кернеу фаза бойынша токтан озады. 

Қабырғалары U, U R, UL тең кернеулер векторларынан құралған 

үшбұрыш кернеулер үшбұрышы деп аталады (4.4, а сурет).  

 

 
4.4 сурет- Кернеулердің векторлық диаграммасы, кедергілер мен қуаттар 

үшбұрыштары 

 

RL – тізбегі үшін реактивті, толық және комплексті кедергілер келесі 

өрнектермен анықталады: 

 
2 2, ; .j

L L LX L Z R X Z R j L R jX Ze           

RL – тізбегінің комплексті тогы және R мен L элементтеріндегі 

комплексті кернеулер  келесі өрнектермен анықталады: 

; ; .R L L

L

U U
I U RI U jX I

R jX Z
   


 

RL – тізбегі үшін тәжірибелік мәндер бойынша активті, реактивті және 

толық кедергілер келесі өрнектермен анықталады: 

 

; ; .R L
L

U U U
R X Z

I I I
    

Кедергілер үшбұрышы кернеулер үшбұрышына ұқсас салынады және 

4.4, б суретте келтірілген. 

Тәжірибелік мәндер бойынша реактивті және толық қуаттар: 

 
2 2sin ; .LQ UI I X S UI I Z     

Активті, реактивті және толық қуаттар келесі сәйкестікпен байланысты: 
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2 2 .S P Q   

RL – тізбегі үшін қуаттар үшбұршы 4.4, в суретте келтірілген. 

RL – тізбегі үшін тәжірибелік мәндер бойынша Кирхгофтың екінші 

заңының орындалуы келесі өрнекпен тексеріледі: 

 
2 2

1 .R LU U U   

Осыған ұқсас п.4.2 және п.4.3 есептеулері орындалады. 

 

4.5 Бақылау сұрақтары 

 

4.5.1 Комплексті түрдегі Ом заңының өрнектерін жазу.  

4.5.2 Комплексті түрдегі Кирхгоф заңдарының өрнектерін жазу. 

4.5.3 Ток, кернеу, ЭҚК лездік  мәні қалай жазылады?  

4.5.4 Индуктивті кедергі XL, сыйымдылықтық кедергі XС, толық кедергі 

Z қандай өрнекпен анықталады?  

4.5.5 Қуат коэффициенті cosφ қалай анықталады?  

4.5.6 Активті, реактивті және толық қуаттар.  

4.5.7 Ток пен кернеулердің векторлық диаграммалары қалай құрылады?  

4.5.8 Кедергілер мен қуаттардың үшбұрышы деген не? 

 

5 Зертханалық жұмыс № 5. Бірфазалы синусоидалы токтың 

тармақталған электр тізбегін зерттеу  

 

Мақсаты: айнымалы токтың тармақталған тізбектерін тәжірибелік 

зерттеу, векторлық диаграммалар құру. 

 

5.1 Жұмысқа дайындық  

 

5.1.1 «Бірфазалы синусоидалы токтың сызықты электр тізбектері» 

тақырыбын оқып қайталау  

Жазбаша түрде төмендегі сұрақтарға жауап беру және келесі 

тапсырмаларды орындау:    

5.1.2 Берілген сұлба үшін (5.1 сурет) нұсқаға сәйкес параметрлер 

бойынша  (5.1 кесте) келесі тапсырмаларды орындау: 

- сұлбаның әр тармағының токтарының комплексті мәндерін, сұлбаның 

әр элементіндегі кернеулердің комплексті мәндерін есептеу, кернеулер мен 

токтардың әсерлік мәндерін 5.2 кестеге «Теориялық есеп» жолына жазу;  

- қуат коэффициентін cosφ, активті Р, реактивті Q және толық S 

қуаттарды есептеу, есептеу нәтижелерін 5.2 кестеге «Теориялық есеп» жолына 

жазу; 

- есептеу нәтижелері бойынша токтар мен кернеулердің векторлық 

диаграммаларын құру.  
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5.1.3 Берілген сұлба үшін (5.2 сурет) нұсқаға сәйкес параметрлер 

бойынша  (5.1 кесте) келесі тапсырмаларды орындау: 

- сұлбаның әр тармағының токтарының комплексті мәндерін есептеу, 

әсерлік мәндерін 5.3 кестеге «Теориялық есеп» жолына жазу;  

- қуат коэффициентін cosφ, активті Р, реактивті Q және толық S 

қуаттарды есептеу, есептеу нәтижелерін 5.3 кестеге «Теориялық есеп» жолына 

жазу; 

- есептеу нәтижелері бойынша токтардың векторлық диаграммаларын 

құру.  

5.1.4 Сұлбаларды (5.1, 5.2 суреттер) және 5.2, 5.3 кестелерді сызу. 

 

5.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

5.2.1 Сұлба бойынша электр тізбегін жинау (5.1 сурет), берілген нұсқаға 

сәйкес (5.1 кесте) тізбек параметрлерін орнату. 

5.2.2 Тізбектің кірісіндегі және параллель тармақтарындағы токтарды, 

активті қуатты және қуат коэффициентін өлшеп алу. Өлшеу нәтижелерін 5.2 

кестеге «Тәжірибе» жолына толтыру. 

5.2.3 Әр элементтегі кернеулерді өлшеп алу. Өлшеу нәтижелерін 5.2 

кестеге «Тәжірибе» жолына толтыру. 

5.2.4 Сұлба бойынша электр тізбегін жинау (5.2 сурет), берілген нұсқаға 

сәйкес (5.1 кесте) тізбек параметрлерін орнату. 

5.2.5 Тізбектің әр тармағындағы токтарды, тізбек кірісіндегі кернеуді 

өлшеп алу. Өлшеу нәтижелерін 5.3 кестеге «Тәжірибе» жолына толтыру. 

5.2.6 Активті қуатты және қуат коэффициентін өлшеп алу. Өлшеу 

нәтижелерін 5.3 кестеге «Тәжірибе» жолына толтыру. 

 

5.1 кесте 

Нұсқа №  1 2 3 4 5 6 

R1, Ом 100 150 80 100 75 100 

R2, Ом 150 100 100 80 50 75 

С, мкФ 5 6 4 5 7 6 

L, мГн 20 30 15 25 40 35 

f, Гц 400 300 450 400 350 300 

U, В 3 3 3 3 3 3 
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5.1 сурет- Тармақтары параллель жалғанған тізбек 

 

5.2 сурет- Резистор, индуктивтілік және сыймдылық параллель жалғанған 

тізбек  

5.2 кесте 

Зерттеу түрі 
U 

B 

UR1 

В 

UR2 

В 

UL 

В 

UС 

В 

I 

мA 

I1 

мA 

I2 

мA 
сosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теориялық 

есеп 
   

 

 
        

Тәжірибе             
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5.3 кесте 

Зерттеу түрі 
U 

B 

I 

мA 

I1 

мA 

I2 

мA 

I3 

мA 
сosφ 

P, 

Вт 

Q, 

ВАр 

S, 

ВА 

Теориялық 

есеп 
         

Тәжірибе          

 

5.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

5.3.1 Берілген сұлба үшін (5.1 сурет) тәжірибе нәтижелері бойынша 

токтар мен кернеулердің векторлық диаграммаларын құру. 

5.3.2 Берілген сұлба үшін (5.1 сурет) тәжірибе нәтижелері бойынша 

Кирхгоф заңдарының орындалуын тексеру.  

5.3.3 Тәжірибе нәтижелері бойынша тізбектің реактивті Q және толық S 

қуаттарын есептеу. Нәтижелерді 5.2 кестеге «Тәжірибе» жолына жазу. P, Q, S 

қуаттарды байларыстыратын сәйкестікті тексеру. Қуаттар үшбұрышын салу. 

 5.3.4 Берілген сұлба үшін (5.2 сурет) тәжірибелік берілгендер бойынша 

масштаб сақтай отырып, токтардың векторлық диаграммаларын құру.  

5.3.5 Берілген сұлба үшін (5.2 сурет) тәжірибелік берілгендер бойынша 

Кирхгофтың бірінші заңының орындалуын тексеру. 

5.3.6 Тәжірибелік берілгендер бойынша тізбектің реактивті және толық 

қуаттарын есептеу. Нәтижелерді 5.3 кестеге «Тәжірибе» жолына жазу. P, Q, S 

қуаттарын байланыстыратын сәйкестікті тексеру. Қуаттар үшбұрышын салу. 

 

5.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Электр тізбегі үшін (5.1 сурет) токтар мен кернеулердің векторлық 

диаграммасын құру реті: 

- комплексті жазықтықта нақты ось бойымен кіріс кернеудің векторы 

масштабпен өлшеп салынады (кіріс кернеудің бастапқы фазасы нөлге тең деп 

қабылданады); 

- тәжірибелік берілгендер бойынша I ̇1 тогы пен U̇ кіріс кернеуі 

арасындағы бастапқы фазаларының айырмасын φ1, İ2 тогы мен U̇ кіріс кернеуі 

арасындағы бастапқы фазаларының айырмасын φ2 есептеледі: 

 

1 2

1 2

; .L C

R R

U U
arctg arctg

U U
    

 

- U̇ кернеу векторынан масштабпен сағат тілімен φ1 бұрышымен İ1 

тогының векторын өлшеп салады (İ1 тогы кіріс кернеуден фаза бойынша 

қалып тұрады); 
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- U̇ кернеу векторынан масштабпен сағат тіліне қарсы φ2 бұрышымен İ2 

тогының векторын өлшеп салады (İ2 тогы кіріс кернеуден фаза бойынша озып 

тұрады); 

- Кирхгофтың бірінші заңына сәйкес I ̇1 және İ2 токтарының 

векторларын параллелограмм ережесімен қосып, тізбек кірісіндегі токты I ̇ 
анықтайды: 

 

1 2.I I I & & &
 

- индуктивтіліктегі кернеу векторы U̇L ток İ1 векторынан π/2 бұрышпен 

сағат тіліне қарсы өлшеп салынады, өйткені индуктивтіліктегі U̇L кернеу I ̇1 
тогынан фаза бойынша π/2 бұрышқа озып тұрады; 

- активті кедергідегі кернеу U ̇R1 векторы İ1 тогының векторымен 

параллель өлшеп салынады, өйткені активті кедергідегі U̇R1 кернеу I ̇1 тогымен 

фаза бойынша сәйкес келеді; 

- сыйымдылықтағы кернеу векторы U̇С ток İ2  векторынан π/2 бұрышпен 

сағат тілі бойымен өлшеп салынады, өйткені сыйымдылықтағы U̇С кернеу I ̇2 
тогынан фаза бойынша π/2 бұрышқа қалып тұрады; 

- активті кедергідегі кернеу U ̇R2 векторы İ2 тогының векторымен 

параллель өлшеп салынады, өйткені активті кедергідегі U̇R2 кернеу I ̇2 тогымен 

фаза бойынша сәйкес келеді; 

Тізбек кірісіндегі кернеу векторы сұлба элементтеріндегі кернеулермен 

Кирхгофтың екінші заңымен байланысты: 

 

1 2.L R C RU U U U U   & & & & &  

5.1  суреттегі сұлба үшін Кирхгофтың екінші заңын келесі өрнекпен 

тексеруге болады: 

 
2 2 2 2

1 2; .R L R CU U U U U U     

5.1  суреттегі сұлба үшін Кирхгофтың бірінші заңын векторлық 

диаграмма бойынша тексеруге болады.  

5.2  суреттегі сұлба үшін токтардың векторлық диаграммасы, 

сыйымдылығы бар тармақтың тогы индуктивтілігі бар тармақтың тогынан 

үлкен болатын жағдай İC > I ̇L үшін салынған (5.3 сурет).   

 
5.3 сурет- Токтардың векторлық диаграммасы 
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5.2 суреттегі сұлба үшін Кирхгофтың бірінші заңын тексеру: 

 
2 2 2 2( ) ,R L C a pI I I I I I      

мұндағы İа = I ̇R – токтың активті құраушысы;  

I ̇р = İL - I ̇C –токтың реактивті құраушысы. 

 

5.5 Бақылау сұрақтары 

 

5.5.1 Тармақталған синусоидалы электр тізбегі деген не?  

5.5.2 Комплексті түрде синусоидалы тізбектерді есептеу әдістері. 

5.5.3 Тізбектің комплексті кіріс кедергісі қалай анықталады? 

5.5.4 Тізбектің комплексті кіріс тогы қалай анықталады?  

5.5.5 Тармақтардағы комплексті токтардың анықталу өрнектерін жазу.  

5.5.6 Қандай элементте ток пен кернеу векторлары фазалары бойынша 

сәйкес келеді? 

5.5.7 Қандай элементте кернеу векторы ток векотрынан фазалары 

бойынша озып тұрады? 

5.5.8 Қандай элементте ток векторы кернеу векттрынан фазалары 

бойынша озып тұрады? 

 

6 Зертханалық жұмыс № 6. Кернеулер резонансы 

 

Мақсаты: тізбектелген тербелмелі контурдың резонанстық қасиеттерін 

тәжірибелік зерттеу. 

 

6.1 Жұмысқа дайындық 

 

6.1.1 «Электр тізбектеріндегі резонанстық құбылыстыр. Кернеулер 

резонансы.» тақырыптарын оқып, қайталау. 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау:    

6.1.2 Электр тізбегіндегі қандай құбылыс резонанс деп аталады?  

6.1.3 Қандай электр тізбекте және қандай жағдайда кернеулер резонансы 

пайда болады?  

6.1.4 Берілген нұсқаға сәйкес (6.1 кесте) резонанстық жиілікті f0, 

контурдың сипаттамалық кедергісін , сапалылықтың екі мәндері үшін Q1=2 

және Q2=4 контурдың активті кедергісін R1 және R2, сапалылықтың екі 

мәндері үшін Q1=2 және Q2=4 абсолюттік және салыстырмалы өткізу 

жолақтарын есептеу. 

6.1.5 Сапалылықтың екі мәндері үшін Q1=2 және Q2=4, резонанс 

кезіндегі токты, кернеулерін есептеу. 

6.1.6 Сапалылықтың Q1=2 мәні үшін тізбектелген тербелмелі контурдың 

тогы мен кернеулерінің резонанс кезіндегі векторлық диаграммасын құру.  
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6.1.7 Тізбектелген тербелмелі контурдың XL(f), XС(f), X(f) = XL(f) - XС(f), 

φ(f). жиіліктік сипаттамаларын құру. Резонанстық I(f); UR(f), UL(f), Uc(f) 

тәуелділіктер тұрғызу.  

6.1.8 Сапалылықтың екі мәндері үшін I/I0 = F(f/f0) резонанстық 

тәуелділіктерді құру, өткізу жолағы қалай анықталатынын және ол контур 

сапалылығына қалай тәуелді болатынын көрсету. 

6.1.9 Берілген сұлбаны (6.1 сурет) және 6.2 кестені сызу. 

 

6.1 кесте 

Нұсқа №  U, В L, мГн С, мкФ 

1 3 15 0,07 

2 4 10 0,09 

3 5 20 0,04 

4 3 25 0,03 

5 4 14 0,05 

6 5 12 0,06 

 

6.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

6.2.1 Тізбектелген тербелмелі контурды жинау (6.1 сурет). Контур 

элементтеріндегі ток пен кернеулердің мәндерін өлшеу үшін өлшеуіш 

аспаптарды қосу. Тарпсырманың нұсқасына сәйкес (6.1 кесте) кіріс кернеуді 

және элементтердің параметрлерін, сапалылығы Q1=2 тең мәнге сәйкес 

келетін резистордың кедергісін R1 орнату.  

6.2.2 Кіріс кернеудің жиілігін 0,1 f0 мен 2 f0 ( f0 қосқанда) аралығында 

өзгерте отырып, сапалылығы Q1=2 контур үшін I(f), UR(f), UL(f), UC(f) 

тәуелділіктерін түсіріп алу. Нәтижелерді 6.2 кестеге енгізу.    

6.2.3 Q2=4 тең контур сапалылығы үшін резистордың кедергісінің R2 

мәнін орнату. Кіріс кернеудің жиілігін өзгерте отрып, I(f) тәуелділігін түсіріп 

алу. Нәтижелерді 6.2 кестеге енгізу.     
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.  

6.1 сурет- Тізбектелген тербелмелі контур 

6.2 кесте 

Q1 = 2 Q2 = 4 

Сынақ №  f, Гц I, мА UR, В UL, В UC, B φкір, град I, мА 

1        

. 

. 

. 

. 

. 

 

       

15        

 

6.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

6.3.1 Тәжірибелік берілгендер бойынша (6.2 кесте) резонанстық  I(f), 

UR(f), UL(f), UC(f) тәуелділіктер тұрғызу және оларды теориялық 

тәуелділіктермен салыстыру. Тәжірибелік түрде резонанстық жиілікті f0 

анықтау. Сызбада резонанс режиміндегі I0 тогын және UR0 UL0 UC0 кернеулерін 

белгілеу. 

6.3.2 Сапалылықтың екі мәндері үшін Q1 және Q2  6.2 кестенің 

берілгендері бойынша бір графикте I/I0 = F(f/f0) тәуелділіктерін тұрғызу, ол 

графиетер бойынша шектік жиіліктерді f1ш, f2ш, абсолюттік және 

салыстырмалы өткізу жолақтарын анықтау.  

6.3.3 Тәжірибелік мәндер бойынша φкір(f) тәуелділігін есептеу және 

тұрғызу. Теориялық φкір(f) тәуелділікпен салыстыру.   

6.3.4 Тәжірибелік мәндер бойынша контурдың сапалылығын Q1 анықтау 

және оны берілген мәнмен салыстыру. 
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6.3.5 Сапалылығы Q1 = 2 үшін тәжірибелік мәндер бойынша f0 жиілігі 

және  f1ш, f2ш жиіліктері үшін масштабпен кернеулердің векторлық 

диаграммаларын тұрғызу.   

6.3.6 Сапалылықтың тізбектің өткізу жолағына әсері жөнінде, тізбектің 

резонанс режиміндегі және шектік жиіліктер кезіндегі сипаты жөнінде 

қорытындылар жасау. 

 

6.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

6.4.1 R, L, C элементтері тізбектей жалғанған тізбектерде резонанс 

режимінде, тізбек кірісіндегі кернеу мен ток арасындағы бастапқы 

фазаларының айырмасы нөлге тең φ = 0 болады. Кернеулер резонансы, 

тізбектің реактивті кіріс кедергісі нөлге тең болған жағдайда орын алады:  

 

0 0 0 0 0 0

0

1
0 .L C L CX X X X X L

C



        

6.4.2 Резонанстық жиілік ω0 немесе f0: 

0 0

1 1
; .

2
f

LC LC



   

6.4.3 Сипаттамалық кедергі ρ = ΧL0 = ΧC0 келесі өрнекпен анықталады: 

.
L

C
   

6.4.4 R, L, C элементтері тізбектей жалғанған тізбектің сапалылығы Q 

және сөнуі d келесі өрнектермен анықталады: 

 

0 0 0 01 1
; .L CU U L C R

Q d
U U R R R Q

  


        

6.4.5 Резонанс  кезінде тізбектің толық кедергісі минималды Z0 = R, тогы 

максималды болады:  

0 .
U

I
R

  

6.4.6 Резонанс  кезінде индуктивтіліктегі UL0 және сыйымдылықтағы UC0 

кернеулер әсерлік мәндері бойынша тең болады, фазалары бойынша бір-біріне 

қарама қарсы болады: 

 

0 0 0 0 0 0 0; ;L C L CU U I U j I U j I      & & & &. 

 

6.4.7 Жиіліктік сипаттама φкір(ω) (немесе φкір(f)) келесі өрнекпен 

анықталады: 

1
( ) .L C

кір

R

L C U U
arctg arctg

R U
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6.4.8 Абсолюттік өткізу жолағы:  

0
0 .A

f
S f d

Q
   

6.4.9 Токтың I(f) резонанстық қисығы 6.2 суретте көрсетілген.   

 

 
6.2 сурет- Токтың I(f) резонанстық қисығы  

 

6.4.10 Кернеулердің резонанстық қисықтары UR(f), UL(f), UС(f) 6.3 

суретте көрсетілген. 

 

 

 
6.3 сурет- UL(ω), UС(ω) және UR(ω) қисықтары 

 

6.5 Бақылау сұрақтары 

 

6.5.1 Кернеулер резонансының шарттары. 

6.5.2 Контурдың сапалылығы деген не? 

6.5.3 Резонастық жиілік қалай анықталады? 

6.5.4 Контурдың сипаттамалық кедергісі.  
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6.5.5 Резонанстық қисықтар деген не?  

6.5.6 Жиіліктік сипаттама қалай құрылады? 

6.5.7 Резонанс кезінде ток қандай мәнге тең болады? 

6.5.8 Резонанс кезінде кіріс кедергі қандай мәнге тең болады? 

 

7 Зертханалық жұмыс № 7. Токтар резонансы 

 

Мақсаты: параллельді тербелмелі контурдың резонанстық қасиеттерін 

тәжірибелік зерттеу. 

 

7.1 Жұмысқа дайындық 

 

7.1.1 «Электр тізбектеріндегі резонанстық құбылыстыр. Токтар 

резонансы» тақырыптарын оқып, қайталау. 

Төмендегі сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды орындау:    

7.1.2 Қандай электр тізбекте және қандай жағдайда токтар резонансы 

пайда болады?  

7.1.3 Берілген нұсқаға сәйкес (7.1 кесте) параллельді тербелмелі 

контурдың (7.1 сурет) резонанстық жиілігін ω0 және f0, контурдың 

сипаттамалық кедергісін ρ, контурдың сипаттамалық (толқындық) 

өткізгіштігін γ, сапалылығын Q және сөнуін d есептеу. 

 7.1.4 Резонанс режиміндегі тізбек тармақтарындағы токтарды I0, IR0, IL0, 

IC0  және активті қуатты есептеу. 

7.1.5 Параллельді тербелмелі контурдың (7.1 сурет) жиіліктік 

сипаттамаларын ВL(f), ВC(f), В(f) = ВL(f) - ВC(f), φкір(f) құру. 

7.1.6 Параллельді тербелмелі контур үшін (7.1 сурет) резонанстық 

тәуелділіктер I(f), IR (f), IL(f), IC(f) құру. 

7.1.7 Параллельді тербелмелі контур үшін (7.1 сурет) резонанс 

режиміндегі векторлық диаграмманы құру. 

7.1.8 Берілген сұлбаны (7.1 сурет) және 7.2 кестені сызу. 

 

7.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

7.2.1 Берілген сұлба бойынша тізбекті жинау (7.1 сурет). Берілген нұсқа 

бойыншп тізбек кірісіндегі кернеудің және элементтердің параметрлерін 

орнату (7.1 кесте).   

7.2.2 Кіріс кернеудің жиілігін 0,1 f0 мен 2 f0 ( f0 қосқанда) аралығында 

өзгерте отырып, I(f), IR (f), IL(f), IC(f) тәуелділіктерін түсіріп алу. Нәтижелерді 

7.2 кестеге енгізу. 
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7.1 сурет- Параллельді тербелмелі контур 

7.1 кесте 

Нұсқа №  U, В L, мГн С, мкФ R, Ом 

1 3 10 0,5 250 

2 3 5 0,8 200 

3 3 8 0,7 220 

4 3 6 0,4 240 

5 3 7 0,9 200 

6 3 3 0,6 150 

 

7.2 кесте 

тәжірибе 

№ 
f, Гц I, мА IR, мА IL, мА IC, мА Φкір град 

1       

. 

. 

. 

. 

      

15       

 

7.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

7.3.1 Тәжірибелік берілгендер бойынша (7.2 кесте) I(f), IR (f), IL(f), IC(f) 

тәуелділіктерін тұрғызу. 

7.3.2 Тәжірибелік I(f), IR (f), IL(f), IC(f) қисықтары бойынша резонанстық 

жиілікті f0, резонанс режиміндегі тармақтардағы токтарды I0, IR0, IL0, IC0 

анықтау. Есептік мәндермен салыстыру. 

7.3.3 Тәжірибелік I(f), IR (f), IL(f), IC(f) қисықтары бойынша сапалылықты 

Q және сөну параметрін d анықтау. Есептік мәндермен салыстыру. 

7.3.4 Анықталған сапалылықтың Q мәні бойынша сипаттамалық 

өткізгіштікті γ анықтау. Есептік γ мәнімен салыстыру. 
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7.3.5 Тәжірибелік берілгендер бойынша φкір(f) мәндерін есептеу, 

нәтижелерін 7.2 кестеге енгізу. φкір(f) графигін тұрғызу. 

7.3.6 Тәжірибелік берілгендер бойынша резонанс режиміндегі 

векторлық диаграммасын тұрғызу. 

 

7.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

7.4.1 R, L, C элементтері параллель жалғанған тербелмелі контурда (7.1 

сурет) токтар резонансы пайда болады. Резонанс кезінде тізбек кірісіндегі ток 

пен кернеу арасындағы фазалар айырмасы нөлге тең φ = 0 болады. Токтар 

резонансының φ = 0  шарты, тізбек кірісіндегі реактивті өткізгіштік нөлге тең 

болатынын білдіреді: 

0 0 0 0 0 0

0

1
0 .L C L CB B B B B C

L



        

 

Тізбектің толық кіріс өткізгіштігі активті болады: Y = g. 

7.4.2 Резонанстық жиіліктер ω0 және f0 келесі өрнектермен анықталады: 

0 0

1 1
; .

2
f

LC LC



   

 

7.4.3 Контурдың сипаттамалық (толқындық) өткізгіштігі γ: 

0

0

1
.

C
C

L L
 


    

 

7.4.4 Параллельді контурдың сапалылығы Q (7.1 сурет) резонанс 

режимінде индуктивтіліктегі мен сыйымдылықтағы ток, тізбек кірісіндегі 

токтан неше есе жоғары болатынын сипаттайды және келесі өрнекпен 

анықталады: 

0 0 0

0 0 0

.L CI I U U C
Q

I I LUg Ug g

 


      

 

7.4.5 Резонанс режиміндегі жалпы ток I0 және параллель тармақтардағы 

токтар IR0, IL0, IC0 келесі өрнектермен анықталады:  

 

0 0 0 0 0 0

0 0

1 1
; ; 2 .

2
R L C

U
I I Ug I U U I U C U f C

R L f L
 

 
        

 

7.4.6 Резонанс режиміндегі индуктивтіліктегі мен сыйымдылықтағы 

токтар бір біріне тең және фазалары бойынша қарама қарсы болады: 

индуктивтіліктегі ток фаза бойынша кернеуден 90° қалып тұрады, ал 

сыйымдылықтағы ток 90° озып тұрады. Резонанс кезінде параллельді 
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контурдың кірісіндегі ток фазасы бойынша кернеумен сәйкес келеді және 

активті кедергідегі токқа тең болады: 

 

0 0 0 0 00 .L C L C R RI I I I I I I      & & & & & & &  

Параллельді контурдың резонанс кезіндегі токтардың векторлық 

диаграммасы 7.2 суретте көрсетілген. 

 
7.2 сурет-  Параллельді контурдың резонанс кезіндегі токтардың 

векторлық диаграммасы 

 

7.4.7 Резонанстық I(f), IR (f), IL(f), IC(f) қисықтарды құру үшін келесі 

өрнектерді қолдану керек:  
2

2 1
( ) 2 ; ( ) ; ( ) ; ( ) 2 .

2 2
R L C

U
I f U g fC I f Ug I f I f U fC

fL fL
 

 

 
      

 
 

I(f), IR (f), IL(f), IC(f) резонанстық қисықтар 7.3 суретте келтірілген. 

 
7.3 сурет- I(f), IR (f), IL(f), IC(f) резонанстық қисықтар 

 

7.5 Бақылау сұрақтары 

 

7.5.1 Кернеу резонансының шарттары. 

7.5.2 Контурдың сапалылығы деген не? 

7.5.3 Резонастық жиілік қалай анықталады? 

7.5.4 Параллельді контурдың сапалылығы. 

7.5.5 Контурдың сипаттамалық (толқындық) өткізгіштігі. 
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7.5.6 Резонанс режиміндегі жалпы ток қалай анықталады? 

7.5.7 Резонанс режиміндегі параллель тармақтардағы токтар қандай 

өрнектермен анықталады?  

7.5.8 Резонанс кезінде тізбек кірісіндегі реактивті өткізгіштік қандай 

мәнге тең болады? 

 

8 Зертханалық жұмыс № 8. Қорек көзі мен қабылдағыштың 

фазалары жұлдызша жалғанған үшфазалы тізбекті зерттеу  
 

Мақсаты: қорек көзі мен қабылдағыштың фазалары жұлдызша 

жалғанған, нейтралды сымы бар мен нейтралды сымсыз үшфазалы тізбекті 

теориялық және тәжірибелік зерттеуден икемділік алу.  

 

8.1 Жұмысқа дайындық 

 

8.1.1 «Үшфазалы электр тізбектер» тақырбын оқып қайталау. 

Жазбаша түрде сұрақтарға жауап беру және келесі тапсырмаларды 

орындау:   

8.1.2 Қандай электр тізбегі үшфазалы деп аталады? 

8.1.3 Қандай ЭҚК жүйесі симметриялы деп аталады? Симметриялы ЭҚК 

жүйесі үшін лездік мәндерді (еА, еB, еC) және комплексті әсерлік мәндерді (ĖA, 

ĖB, E ̇C) өрнектеу.  

8.1.4 Симметриялы ЭҚК жүйесінің векторлық диаграммасын құру. 

8.1.5 Қорек көзі мен қабылдағыштың фазаларының қандай жалғануы 

«жұлдызша жалғану» деп аталады? Сұлбасын келтіру. 

8.1.6 Кернеулердің қандай шамалары фазалы деп, кернеулердің қандай 

шамалары сызықты деп аталады? Олар бір бірімен қалай байланысады? 

8.1.7 Үшфазалы тізбектің қандай кезеңі симметриялы деп аталады? 

8.1.8 Токтар мен кернеулердің фазалы және сызықты шамалары 

арасындағы сәйкестіктер симметриялы кезеңде қандай байланыста болады? 

8.1.9 Үшфазалы тізбектің сұлбасындағы қандай нүктелер нейтралды деп 

аталады, қандай сым нейтралды (нөлдік) деп аталады?   

8.1.10 Токтардың қандай шамалары фазалы деп, токтардың қандай 

шамалары сызықты деп аталады? Олар бір бірімен қалай байланысады? 

8.1.11 Нейтралды сымның тогы қалай анықталады? Симметриялы 

режимде нейтралды сымның тогы неге тең болады? 

8.1.12 Берілген нұсқаға сәйкес (8.1 кесте), қорек көзі мен 

қабылдағыштары жұлдызша жалғанған, нейтралды сымы бар үшфазалы 

тізбектің (8.1 сурет) симметриялы режимдегі токтары мен кернеулерін 

есептеу. Теориялық есептеулердің нәтижелерін 8.2 кестеге «Теориялық есеп. 

Симметриялы режим» жолына толтыру.   

8.1.13 Берілген нұсқаға сәйкес (8.1 кесте), қорек көзі мен 

қабылдағыштары жұлдызша жалғанған, нейтралды сымы жоқ үшфазалы 

тізбектің (8.2 сурет) симметриялы режимдегі токтары мен кернеулерін 
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есептеу. Теориялық есептеулердің нәтижелерін 8.3 кестеге «Теориялық есеп. 

Симметриялы режим» жолына толтыру.   

8.1.14 Қорек көзі мен қабылдағыштары жұлдызша жалғанған үшфазалы 

тізбектердің  симметриялы режимдері үшін кернеулер мен токтарының 

векторлық диаграммаларын құру.  

 

8.1 кесте 

Нұсқа №  

Генератордың фазалы 

кернеулері  

UAN = UBN = UCN = UФ 

Қабылдағыш 

фазаларының 

кедергілері 

Ra = Rb = Rc =R 

Қабылдағыш 

фазасының 

үзілуі 

1 10 75 an 

2 15 100 bn 

3 20 150 cn 

4 18 200 an 

5 12 100 bn 

6 25 300 cn 

 

8.1.15 Қорек көзі мен қабылдағыштары жұлдызша жалғанған үшфазалы 

тізбектердің  симметриялы режимдері үшін активті және толық қуаттарды 

есептеу. 

8.1.16 Қорек көзі мен қабылдағыштары жұлдызша жалғанған, 

нейтралды сымы бар үшфазалы тізбектің қабылдағыштар фазасының бір 

фазасы үзілген режимі үшін (8.1 кестедегі нұсқаға сәйкес) кернеулер мен 

токтарының векторлық диаграммаларын құру. Диаграммадан қабылдағыштың 

сызықты және фазалы кернеулеулерін, сызықты токтарды және нейтралды 

сымның тогын анықтау. Теориялық есептеулердің нәтижелерін 8.2 кестеге 

«Теориялық есеп. Қабылдағыш фазасының үзілуі» жолына толтыру.     

8.1.17 Қорек көзі мен қабылдағыштары жұлдызша жалғанған, 

нейтралды сымы жоқ үшфазалы тізбектің қабылдағыштар фазасының бір 

фазасы үзілген режимі үшін (8.1 кестедегі нұсқаға сәйкес) кернеулер мен 

токтарының векторлық диаграммаларын құру. Диаграммадан қабылдағыштың 

сызықты және фазалы кернеулеулерін, сызықты токтарды және нейтралды 

сымның ығысуның кернеуін анықтау. Теориялық есептеулердің нәтижелерін 

8.3 кестеге «Теориялық есеп. Қабылдағыш фазасының үзілуі» жолына 

толтыру.     

8.1.18 Берілген 8.1, 8.2 суреттерді және 8.2, 8.3 кестелерді сызу. 

 

8.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

8.2.1 Сұлба бойынша (8.1 сурет) үшфазалы тізбекті жинау. Берілген 

нұсқаға сәйкес (8.1 кесте) генератордың фазалы кернеулерін UAN = UBN = UCN 

= UФ және қабылдағыш фазаларының кедергілерін Ra = Rb = Rc =R орнату. 
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8.2.2 Симметриялы режим үшін сызықты кернеулерді UAB = Uab, UBC = 

Ubc, UCA = Uca, қабылдағыштардың фазалы кернеулерін Uan, Ubn, Ucn, сызықты 

токтарды IA, IB, IC және нейтрады сымның тогын өлшеп алу. Нәтижелерді 8.2 

кестеге «Тәжірибелік зерттеулер. Симметриялы режим» жолына толтыру.   

8.2.3 Берілген нұсқаға сәйкес (8.1 кесте) үшфазалы тізбетің (8.1 сурет)  

қабылдағыштар фазаларының бірін үзу.   

8.2.4 Қабылдағыш фазасының бірі үзілген жағдай үшін сызықты 

кернеулерді UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca, қабылдағыштардың фазалы 

кернеулерін Uan, Ubn, Ucn, нейтралды сымның ығысуның кернеуін UNn, 

сызықты токтарды IA, IB, IC және нейтрады сымның тогын өлшеп алу. 

Нәтижелерді 8.2 кестеге «Тәжірибелік зерттеулер. Қабылдағыш фазасының 

үзілуі» жолына толтыру. 

 

 
8.1 сурет- Нейтралды сымы бар үшфазалы тізбектің жұлдызша жалғануының 

сұлбасы  

 

8.2 кесте 

Жұмыс 

режимі 

 

UAN UBN UCN UAB UBC UCA Uan Ubn Ucn IA IB IC IN 

Теориялық есеп 

Симмет. 

режим 
             

Қабылдағыш 

фазасының 

үзілуі 

             

Тәжірибелік зерттеулер  

Симмет. 

режим 
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Қабылдағыш 

фазасының 

үзілуі  

             

 

8.2.5 Сұлба бойынша (8.2 сурет) үшфазалы тізбекті жинау. Берілген 

нұсқаға сәйкес (8.1 кесте) генератордың фазалы кернеулерін UAN = UBN = UCN 

= UФ және қабылдағыш фазаларының кедергілерін Ra = Rb = Rc =R орнату. 

8.2.6 Симметриялы режим үшін сызықты кернеулерді UAB = Uab, UBC = 

Ubc, UCA = Uca, қабылдағыштардың фазалы кернеулерін Uan, Ubn, Ucn, сызықты 

токтарды IA, IB, IC және нейтрады сымның тогын өлшеп алу. Нәтижелерді 8.3 

кестеге «Тәжірибелік зерттеулер. Симметриялы режим» жолына толтыру.   

8.2.3 Берілген нұсқаға сәйкес (8.1 кесте) үшфазалы тізбетің (8.2 сурет)  

қабылдағыштар фазаларының бірін үзу.   

 

 

 
8.2 сурет- Нейтралды сымы жоқ үшфазалы тізбектің жұлдызша  

жалғануының сұлбасы  

 

8.2.8 Қабылдағыш фазасының бірі үзілген жағдай үшін сызықты 

кернеулерді UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca, қабылдағыштардың фазалы 

кернеулерін Uan, Ubn, Ucn, сызықты токтарды IA, IB, IC және нейтрады сымның 

тогын өлшеп алу. Нәтижелерді 8.3 кестеге «Тәжірибелік зерттеулер. 

Қабылдағыш фазасының үзілуі» жолына толтыру. 
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8.3 кесте 

Жұмыс 

режимі 
UAN UBN UCN UAB UBC UCA Uan Ubn Ucn IA IB IC UnN 

Теориялық есеп 

Симмет. 

режим 
             

Қабылдағыш 

фазасының 

үзілуі 

             

Тәжірибелік зерттеулер 

Сим 

мет. 

режим 

             

Қабылдағыш 

фазасының 

үзілуі 

             

 

 

8.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

8.3.1 Тәжірибелік зерттеу нәтижелері бойынша (п. 8.2.2, 8.2 кесте) 

кернеулер мен токтардың векторлық диаграммаларын құру. Сызықты және 

фазалы кернеулер арасындағы сәйкестіктің орындалуын тексеру. Тәжірибелік 

жолмен анықталған фазалы кернеулер және қабылдағыштардың фазалы 

кедергілерінің мәндері бойынша токтарды есептеу және оларды тәжірибелік 

токтармен салыстыру. Токтардың векторлық диаграммасы бойынша, 

симметриялы режимдегі ток нөлге тең болатынын (IN = 0) көрсету. Есептік 

жолмен табылған кернеулер мен токтардың мәндерін (8.2 кесте, «Теориялық 

есеп. Симметриялы режим») тәжірибелік мәндермен (8.2 кесте, «Тәжірибелік 

зерттеулер. Симметриялы режим») салыстыру.   

8.3.2 Тәжірибелік зерттеу нәтижелері бойынша (п. 8.2.4, 8.2 кесте) 

кернеулер мен токтардың векторлық диаграммаларын құру. Тәжірибелік 

жолмен анықталған фазалы кернеулер және қабылдағыштардың фазалы 

кедергілерінің мәндері бойынша токтарды есептеу және оларды тәжірибелік 

токтармен салыстыру. Токтардың векторлық диаграммасы бойынша, 

қабылдағыш фазаларының бірінің үзілуі жағдаындағы нейтралды сымның 

тогын IN анықтау және оны тәжірибелік токпен IN салыстыру (8.2 кесте, 

«Тәжірибелік зерттеулер. Қабылдағыш фазасының үзілуі»). Есептік жолмен 

табылған кернеулер мен токтардың мәндерін (8.2 кесте, «Теориялық есеп. 

Қабылдағыш фазасының үзілуі») тәжірибелік мәндермен (8.2 кесте, 

«Тәжірибелік зерттеулер. Қабылдағыш фазасының үзілуі») салыстыру.    

8.3.3 Нейтралды сымы жоқ үшфазалы тізбектің симметриялы 

режиміндегі кернеутермен токтардың есептік (8.2 кестенің «Теорилық есеп. 
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Симметриялы режим» жолы) және тәжірибелік (8.3 кестенің «Тәжірибелік 

зерттеулер. Симметриялы режим» жолы) мәндерін салыстыру.  

8.3.4 Нейтралды сымы бар және нейтралды сымы жоқ үшфазалы 

тізбектердің симметриялы режимдегі (п. 8.2.2 және п.8.2.6) тәжірибелік 

жолмен анықталған кернеулері мен токтарының мәндерін салыстыру (8.2 

және 8.3 кестелердің «Теориялық есеп. Симметриялы режим» жолдары). 

Үшфазалы тізбекте симметриялы режимде нейтралды сым 

қолданылмайтыны жөнінде қорытындыны негіздеу. 

8.3.5 Тәжірибелік зерттеу нәтижелері бойынша п. 8.2.8 (8.3 кесте 

«Тәжірибелік зерттеулер. Қабылдағыш фазасының үзілуі» жолы) кернеулер 

мен токтардың векторлық диаграммаларын құру. Кернеулердің векторлық 

диаграммасында генератордың N және қабылдағыштың n нейтралды 

нүктелерін белгілеу. Диаграммадан нейтралды сымның ығысуының кернеуін, 

резисторлардың бойымен өтетін токтарды анықтау, тәжірибелік мәндермен 

салыстыру. Симметриялы режиммен салыстырғанда резисторлардағы 

кернеулер мен токтар неше есе төмендейтінін көрсету.   

8.3.6 Симметриялы режимдегі және фазалардың бірі үзілуі кезіндегі 

нейтралды сымы бар және жоқ үшфазалы тізбектердің теориялық пен 

тәжірибелік нәтижелерін салыстыру. Нейтралды сымның рөлі жөнінде 

қорытынды жасау. 

 

8.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

8.4.1 Жиілігі бірдей, амплитудалары тең және бірбіріне қатысты 120˚ 

ығысып тұратын үш синусоидалы ЭҚК бар жүйе симметриялы үшфазалы 

ЭҚК жүйесі деп аталады.  

Симметриялы ЭҚК жүйесінің лездік және комплексті мәндері келесі 

түрде өрнектеледі: 

 
sin ; sin( 120 ); sin( 120 );A m B m C me E t e E t e E t          

120 120 120 120; ; .
2 2 2

j j j jm m m
A B C

E E E
E E E e Ee E e Ee          & & &  

 

Нейтралды сымды және нейтралды сымсыз үшфазалы тізбектің 

симметриялы режимдегі токтардың векторлық диаграммасымен сәйкескен 

сызықты(UAB = Uab, UBC = Ubc, UCA = Uca) және фазалы (UAN = Uan, UBN = Ubn, 

UCN = Ucn) кернеулердің векторлық (топографиялық) диаграммасы 8.3 суретте 

көрсеілген. 
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8.3 сурет- Нейтралды сымды және нейтралды сымсыз үшфазалы тізбектің 

симметриялы режимдегі кернеулердің топографиялық және токтардың 

векторлық диаграммасы  

 

Векторлық диаграммадан, нейтралды сымды сұлбаның (8.1 сурет)  

нейтралды тогы нөлге тең екендігі көрініп тұр. 

 

0.N A B CI I I I   & & & &  

 

Симметриялы режимде нейтралды сымның үзілуінен (8.2 сурет) 

кернеулер мен токтардың векторлық диаграммасы өзгермейді. Нейтралды 

сымның ығысуының кернеуі UnN = 0. 

Қабылдағыш фазаларының бірі үзілген кезде, мысалы an фазасының 

үзілуі (8.4, а сурет), нейтралды сымды үшфазалы тізбектің нейтралды N, n 

нүктелерінің потенциалдары симметриялы режимдегідей өзгермей қалады.   

IА = 0, IВ мен IС  токтары симметриялы режимдегідей болады. Нейтралды 

сымның тогы, токтардың векторлық диаграммасынан (8.4, b сурет) 

Кирхгофтың бірінші заңы бойынша анықталады: 

 

.N B CI I I & & &  

 

Қабылдағыш фазаларының бірі үзілген кезде, мысалы an фазасының 

үзілуі (8.5, а сурет), нейтралды сымсыз үшфазалы тізбектің нейтралды N, n 

нүктелерінің потенциалдары әртүрлі болып қалады. b мен c фазаларындағы 

резсторлар тізбектей жалғанып қалады, осы резисторлардың әрқайсысына U̇BC 

сызықты кернеуінің жарты мәні келеді. Топографиялық диаграммада n нүктесі 

ВС кесіндісінің ортасына орналасады. Кернеулердің тоаографиялық 

диаграммасы 8.5, b суретінде келтірілген. 
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8.4 сурет- Қабылдағыштың аn фазасы үзілген, нейтралды сымды  

үшфазалы тізбек   

 
 8.5 сурет- Қабылдағыштың аn фазасы үзілген, нейтралды сымсыз  

үшфазалы тізбек   

 

Топографиялық диаграммадан генератор мен қабылдағыштың 

нейтралды нүктелері арасындағы кернеуді, қабылдағыштар фазаларындағы 

кернеулерді анықтауға болады: 

3 3 3
; ; .

2 2 2 2 2 2

AN BC
nN an AN bn cn

U U U
U U U U U U U

         

 

Rb мен Rc резисторларындағы токтарды келесі өрнектермен анықтауға 

болады: 



 43 

3
.

2 2

BC
b c

U
I I U

R R
    

Rb мен Rc резисторларындағы кернеулер мен токтар симметриялы 

режимдегілермен салыстырғанда 2/√3 есе төмендейді. 

 

8.5 Бақылау сұрақтары  

 

8.5.1 Симметриялы ЭҚК жүйесі деген не?  

8.5.2 Симметриялы үшфазалы тізбектің шарттары? 

8.1.3 Симметриялы ЭҚК лездік мәндері.  

8.1.4 Симметриялы ЭҚК жүйесінің векторлық диаграммасы. 

8.1.5 Қорек көзі мен қабылдағыштың фазаларының қандай жалғануы 

«жұлдызша жалғану» деп аталады?  

8.1.6 Кернеулердің қандай шамалары фазалы деп аталады?  

8.1.7 Кернеулердің қандай шамалары сызықты деп аталады? 

8.1.8 Нейтралды сым деген не? 

 

9 Зертханалық жұмыс № 9. Қабылдағыш фазалары үшбұрышша 

жалғанған үшфазалы тізбекті зерттеу  

 

 Мақсаты: қабылдағыш фазалары үшбұрышша жалғанған үшфазалы 

тізбектің симметриялы режимін теориялық және тәжірибелік зерттеулерден 

икемділік алу. 

 

9.1 Жұмысқа дайындық 

 

9.1.1 «Үшфазалы электр тізбектер» тақырыбын оқып, қайталау.  

9.1.2 Үшфазалы қабылдағыштың қандай жалғануы үшбұрышша деп 

аталады? 

9.1.3 Қандай кернеулер фазалы және қандай кернеулер сызықты деп 

аталады? Үшбұрышша жалғанған қабылдағыштың фазалы мен сызықты 

кернеулері қандай сәйкестікте болады? 

9.1.4 Үшфазалы тізбектің қандай режимі симметриялы деп аталады? 

9.1.5 Қандай токтар фазалы және қандай токтар сызықты деп аталады? 

Үшбұрышша жалғанған қабылдағыштың фазалы мен сызықты токтары қандай 

сәйкестікте болады? Симметриялы режимде фазалы мен сызықты токтарды 

қандай сәйкестік байланыстырады? 

9.1.6 Үшфазалы генератордың фазалары жұлдызша, ал қабылдағыштары 

үшбұрышша жалғанған үшфазалы тізбек үшін (9.1 сурет), берілген нұсқаға 

сәйкес (9.1 кесте) симметриялы режимдегі сызықты кернеулерді UAB = Uab, 

UBC = Ubc, UCA = Uca, фазалы токтарды Iab, Ibc, Ica, сызықты токтарды IA, IB, IC 

анықтау. Есептеу нәтижелерін 9.2 кестеге «Теориялық есеп. Симметриялы 

режим.» жолына толтыру.  
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9.1.7 Есептеулер нәтижелері бойынша, қабылдағыш фазалары 

үшбұрышша жалғанған симметриялы режимдегі үшфазалы тізбектің 

кернеулері мен токтарының векторлық диаграммаларын құру. 

9.1.8 Берілген 9.1 суреттегі сұлбаны және 9.2 кестені сызу. 
 

9.1 кесте 

Нұсқа №  

Генератордың фазалы 

кернеулері 

UAN = UBN = UCN = UФ 

Қабылдағыш фазаларының 

кедергілері 

Rab = Rbc = Rca =R 

1 10 75 

2 15 100 

3 20 150 

4 18 200 

5 12 100 

6 24 300 

 

 

 

    
9.1 сурет- Қабылдағыш фазалары үшбұрышша жалғанған үшфазалы тізбек  
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9.2 кесте 

Жұмыс режимі UAB UBC UCA IA IB IC Iab Ibc Ica 

Теориялық есеп 

Симметриялы 

режим 
         

Тәжірибелік зерттеулер 

Симмериялы 

режим 
         

 

9.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

9.2.1 Сұлба бойынша үшфазалы тізбекті жинау (9.1 сурет). Берілген 

нұсқаға сәйкес (9.1 кесте) генератордың фазалы кернеулерін UAN = UBN = UCN 

= UФ, қабылдағыштар фазаларының кедергілерін Rab = Rbc = Rca =R орнату.  

9.2.2 Симметриялы режимде сызықты кернеулерді UAB = Uab, UBC = Ubc, 
UCA = Uca, сызықты токтарды IA, IB, IC және қабылдағыш  фазаларының 

токтарын Iab, Ibc, Ica өлшеп алу. Нәтижелерді 9.2 кестеге «Тәжірибелік 

зерттеулер. Симметриялы режим.» жолына толтыру. 

 

9.3 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

9.3.1 Тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері боынша (9.2 кесте) 

кернеулер мен токтардың векторлық диаграммаларын құру. Сызықты 

токтардың векторларын сәйкесті фазалы токтардың айырмасы арқылы құру: 

 

; ; .A ab ca B bc ab C ca bcI I I I I I I I I     & & & & & & & & &  

Векторлық диаграммадан сызықты токтарды анықтау және оларды 

тәжірибелік жолмен өлшенген токтардың мәндерімен салыстыру (9.2 кесте). 

Симметриялы режимдегі сызықты токтардың және қабылдағыш 

фазаларындағы токтардың арасындағы сәйкестіктің орындалуын тексеру. 

Тәжірибелік анықталған кернеулері Uab, Ubc, Uca және қаблдағыш 

фазаларының кедергілері Rab = Rbc = Rca =R арқылы фазалы тоқтарды анықтау 

және оларды тәжірибелік мәндермен салыстыру. 

Есептік жолмен табылған кернеулер мен токтардың мәндерін (9.2 кесте, 

«Теориялық есеп. Симметриялы режим.», тәжірибелік зерттеулерден 

анықталған кернеулер мен токтардың мәндерімен (9.2 кесте, «Тәжірибелік 

зерттеулер. Симметриялы режим.» салыстыру. 

 

9.4 Әдістемелік нұсқаулар 

 

9.4.1 Үшбұрышша жалғанған үшфазалы қабылдағышқа, орамалары 

жұлдызша жалғанған генератордың симметриялы сызықты кернеулер жүйесі 
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қосылған (9.1 сурет). Генератордың сызықты кернеулері, оның фазалы 

кернеулерімен келесі сәйкестікпен байланысты:  

3 ,сызU U  

Генератордың фазалы кернеуінің мәні UФ 9.1 кестеде берілген. 

Қабылдағыш фазалары үшбұрышша жалғанғандықтан, сызықты 

крнеулер қабылдағыш фазаларындағы кернеулерге тең: Uab = Ubc = Uca = Uсыз.  

U̇ab кернеуінің бастақы фазасын нөлге тең деп қабылдайық, сонда: 

 
0 120 120; ; .j j j

ab сыз bc сыз ca сызU U e U U e U U e     & & &  

Қабылдағыш фазаларындағы токтар Ом заңы бойынша анықталады. 

Үшфазалы тізбектің режимі симметриялы болғандықтан, тек бір фазаның 

тогын анықтау жеткілікті: 

.ab
ab

ab

U
I

R


&
&  

Қабылдағыштың фазалы токтары бідей мәнді болады және сәйкесті 

кернеулерімен фазалары бойынша сәйкес келеді. 

Сызықты токтар фазалы токтардың айырмасымен анықталады:  

 

; ; .A ab ca B bc ab C ca bcI I I I I I I I I     & & & & & & & & &  

Симметриялы режимде фазалы жіне сызықты токтар келесі сәйкестікпен 

байланысты: 

3 .сызI I  

Кернеулер мен токтардың векторлық диаграммасы 9.2 суретте 

келтірілген. 

 

 
 

9.2 сурет- Қабылдағыш фазалары үшбұрышша жалғанған үшфазалы тізбектің 

кернеулері мен токтарының векторлық диаграммасы  
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9.5 Бақылау сұрақтары 

 

9.5.1 Үшфазалы тізбектің қандай жалғануы үшбұрышша деп аталады? 

9.5.2 Үшбұрышша жалғанған тізбектегі фазалы кернеулер деген не? 

9.5.3 Үшбұрышша жалғанған тізбектегі сызықты кернеулер деген не? 

9.5.4 Үшбұрышша жалғанған тізбектегі фазалы мен сызықты кернеулері 

қандай сәйкестікте болады? 

9.5.5 Үшбұрышша жалғанған үшфазалы тізбектің қандай режимі 

симметриялы деп аталады? 

9.5.6 Үшбұрышша жалғанған үшфазалы тізбектің қандай режимі 

симметриялы емес деп аталады? 

9.5.7 Үшбұрышша жалғанған қабылдағыштың фазалы мен сызықты 

токтары қандай сәйкестікте болады?  

9.5.8 Симметриялы режимде фазалы мен сызықты токтарды қандай 

сәйкестік байланыстырады? 

 

10 Зертханалық жұмыс №10. Бірінші және екінші реттік сызықты 

электр тізбектеріндегі өтпелі кезеңдерді зерттеу  

 

Мақсаты: коммутация заңдарын  және де электр тізбегігің уақыт 

тұрақтысының , сөну коэффициентінің , бұрыштық жиілігінің 0, еркін 

тербелістер периодының T0 есептік сәйкестіктерін тәжірибелік тексеру. 

 

10.1 Жұмысқа дайындық 

 

Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап беру және зертханалық жұмыстың 

есеп беруін орындау үшін дайындық жасау. Ол үшін зерттелетін сұлбаны, 

тәжірибелік нәтижелерді толтыруға арналған кестелерді сызып қою. 

 

10.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

Жұмыс барысында реттелмелі тұрақты кернеу, айнымалы сыйымдылық, 

индуктивтілік, кедергі блоктары, электронды кілт, элементер және осцилограф 

пайдаланылады. Электронды кілт 50 Гц (ішкі синхронизация кезінде) 

жиілікпен қосылып ажыратылады және үнемі қайталанып отыратын өтпелі 

кезеңді тудырады. Бұл осцилографтың экранында өптелі кезеңдегі 

кернеулердің лездік мәндерінің тәуелділіктерін бақылауға мүмкіндік береді.  

10.2.1  Конденсатордың активті кедергіге разрядталу мысалына бірінші 

реттік тізбектегі (RC тізбек) өтпелі кезеңді зерттеу. Жұмыста қолданылатын 

резисторлардың кедергісі R1 мен R2 және конденсатордың сыйымдылығы C 

кестеде 10.1 үш нұсқамен берілген. Қорек көзінің кернеуі U = 20 В. 
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10.1 кесте –R1, R2,C параметрлерінің мәндері 

Нұсқа  R1, Ом R2, Ом C, мкФ 

1 100…200, 

измерить 
200 9,99 

2 100…200, 

измерить 
300 6 

3 100…200, 

измерить 
250 8 

 

 
10.1 сурет- RC тізбегін зерттеу үшін сұлба  

 

10.2.2 Берілген 10.1 суреттегі сұлба бойынша тізбекті жинау. 

Конденсатор ретінде айнымалы сыйымдылық блогын (0,01…9,99 мкФ), R1 

резисторы ретінде R1 кедергілер блогын, ал R2 резисторы ретінде айнымалы 

кедергілер блогын (1…999 Ом) пайдалану. Конденсатор кернеуінің uC(t) және 

iC(t) тогының осцилограммаларын бақылап, тізбектегі өтпелі кезеңді зерттеу.  

Осцилограф көмегімен токтың лездік қисығын сызбасын көре алу 

мүмкін емес, өйткені осцилограф кернеуді өлшеу үшін элементке параллель 

жалғанады. Активті кедергіде кернеу мен токтың уақыт бойынша өзгеріс 

заңдары сәйкес келетінін пайдаланайық, яғни: iR = uR/R. Осылайша, 

осцилографтың кірісіне конденсатормен параллель жалғанған 

резисторындағы кернеуді беріп, my/R2, масштабымен (мұндаы my – 

осцилографтың вертикаль бойымен бөлшегінің мөлшері, В/бөл.) 

конденсатордағы токтың лездік мәндерінің қисығын бақылауға болады. 

uC(t) кернеуі мен iC(t) тогының қисықтарын бақылауға ыңғайлы 

масштабпен алу қажет.  Осцилографтың вертикалды my(В/бөл.) және 

горизонталды mx(мс/бөл.) масштабтарын пайдаланып, конденсатордың 

разрядталу тогының бастапқы мәнін iC(0), разрядталу үрдісінің басындағы 

кернеуді uC(0), тізбектің разрядталуының уақыт тұрақтысын анықтау. 

Конденсатор R1 және R2 резисторалры арқылы S кілттің ажыратылған 

кезінде зарядталады. 10.2 суретте тізбектің бұл жағдайына кілттердің қосылу 

жиілігінің жарты периодына  f = 50 Гц келетін, 10 мс тең, t = 0 басталатын сол 

жақтағы уақыт интервалы сәйкес келеді. 

Конденсатордың разрядталу үрдісі S кілттің тұйықталуы кезінде 

туындайды.  10.2 суретте тізбектің бұл жағдайына 10 мс тең, t = 0 басталатын 

оң жақтағы уақыт интервалы сәйкес келеді.  

Тәжірибеден уақыт тұрақтысын анықтаудың екі тәсілі: 

а)  шамасы, бірбірінен е есе ерекшеленетін, кернеу немесе токтың екі 

лездік мәндері арасындағы уақыт интервалына тең, мұндағы e = 2,718 – 
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натурал логарифмнің негізі; 

б)  шамасы экспонента асимптотасында алынған жанама ұзындығына 

тең. Бұл әдіс 10.2 суретте көрсетілген. 

Өлшеу нәтижелерін 10.2 кестеге «Тәжірибе» бағанына жазу.  

 

10.2 кесте – 10.1 суреттегі RC тізбегін зерттеу нәтижелері  

Шама  Есеп  Тәжірибе  Қателік  

iC(0), мА    

uC(0), В    

τ, мс    

 

 

 
 

10.2 сурет-  RC тізбегінің uC(t) және iC(t) лездік мәндерінің қисықтары   

 

10.2.3 Осцилограф экранынан uC(t) және iC(t) тәуелділіктерін суретке 

түсіріп алу немесе калькаға көшіріп алу, оларды 10.2 суретте келтірілген 

қисықтарға ұқсас сызбалар түрінде есеп беруде көрсету. 

10.2.4 Қорек көзінің U кернеуінің, R2 резисторының және C 

сыйымдылығының белгілі мәндері бойынша iC(0), uC(0) және мәндерін 

анықтау. Анықталған мәндерді 10.2 кестеге «Есеп» бағанына толтыру. Есеп 

пен тәжірибе нәтижелері арасындағы қателіктерді анықтау.  

10.2.5 Индуктивтілікпен тізбекей жалғанған активті кедергіге 

конденсатордың разрядталуы мысалындағы, екінші реттік тізбектегі өтпелі 

кезеңді зерттеу. Зерттелетін сұлба 10.3 суретте келтірілген. 

Өтпелі кезеңнің апериодтық сипатының шектік жағдайын анықтайтын 

критикалық активті кедергіні Rкр. есептеу.  L және C шамаларының мәндері үш 
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нұсқамен 10.3 кестеде берілген. 

 

 
 

10.3 сурет- RLC – тізбегін зерттеу үшін сұлба 

 

10.3 кесте– Тапсырма нұсқалары 

Нұсқа  L, мГн C, мкФ 

1 20 9,99 

2 40 8 

3 60 6 

 

10.2.6 R=0,1Rкр. мәні үшін электр тізбегінің сөну коэффициентін , 

уақыт тұрақтысын, бұрыштық жиілігін 0 және еркін тербелістер периодын 

T0 анықтау, бұл жерде R – индуктивтілік орауышының активті кедергісін Rкат 

және қосымша кедергіні Rдоб есепке алатын, разрядталу тізбегінің соммарлы 

активті кедергісі. Осылайша, шамасын Rкат. өлшеп алып, Rқос. = R – Rкат. мәнін 

анықтау қажет. 

10.2.7 Зерттелетін тізбекті жинау және оның элементтерінің белгілі 

параметрлерін орнату: Rқос. – айнымалы кедергі блогында, L мен C – 

айнымалы индуктивтілік пен сыйымдылық блоктарында.  

Осцилограф экранынан зерттелетін uC(t) мен i(t) қисықтарын түсіріп алу. 

Осцилографтың кірісіне конденсатормен тізбектей жалғанған Rқос 

резисторына кернеуді келтіріп, my/Rқос. масштабпен (мұндаы my – 

осцилографтың вертикаль бойымен бөлшегінің мөлшері, В/бөл.)  конденсатор 

тогының лездік мәндер қисығын бақылауға болады.  

Осцилографтан алынған қисықтар бойынша сөну коэффициентті, 

периодты T0 және бұрыштық жиілікті 0 анықтау. Сөну  коэффициентті 

шамасын анықтау кезінде зерттелетін қисықтың бірдей таңбалы екі көршілес 

A1 мен A2 амплитудаларды өлшеп алу керек. Сонымен қатар, екі көршілес 

амплитудалар бір бірінен тербелістер периодына T0 тең уақыт интервалымен 

қалып тұрады (10.4 сурет). Сонда сөну коэффициентін және еркін 

тербелістердің бұрыштық жиілігін 0 келесі өрнектермен анықтауға болады:   
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Анықталған  мәні бойынша электр тізбектің уақыт тұрақтысының 

тәжірибелік мәнін анықтау. Есептеу мен тәжірибе нәтижелерін 10.4 кестеге 

толтыру. Нәтижелер арасындағы қателіктерді анықтау. 

   

10.4 кесте – RLC – тізбекті зерттеу нәтижелері 

Шама  Есеп  Тәжірибе  Қателік  

, 1/с    

T0, с    

0, рад/с    

Rкр., Ом    

 

10.2.8 Осцилограф экранынан өтпелі кезеңнің тербелмелі кезеңіндегі 

uC(t) және iC(t) тәуелділіктерін суретке түсіріп алу немесе көшіріп алу, оларды 

10.4 суретте келтірілген қисықтарға ұқсас сызбалар түрінде есеп беруде 

көрсету. uC(t) және i(t) қисықтары бойынша коммутация заңдарының 

орындалуын тексеру. 

10.2.9 Осцилограф экранындағы uC(t) кернеуінің қисығы бойынша Rқос 

кедергісінің мәнін жоғарылата отырып, өтпелі кезеңнің критикалық режимін 

анықтау. Бұл режим, конденсатордың разрядталуы кезінде uC(t) кернеуі 

таңбасын өзгертпей монотонды түрді кемитінімен сипатталады. Осыған 

сәйкес Rкр.=Rқос.+Rкат.мәнін анықтау және оны есептік мәндермен салыстыру. 

Есептеу мен тәжірибе нәтижелерін 10.4 кестеге жазу. 

10.2.10  Rқос.=Rкр – Rкат.мәнін орнату және өтпелі кезеңнің апериодтық 

жағдайы үшін uC(t) және i(t) қисықтарын суретке түсіріп алу немесе көшіріп 

алу. Есеп беруде сызбалар түрінде көрсету. 

 

10.3 Жұмыс бойынша қорытындылар 

 

R, L және C параметрлерінің өтпелі кезеңнің сипатына әсері жөнінде, 

орындалған өлшеулердің дәлдігі жөнінде қорытындылар жасау. 

Сонымен қатар тербелмелі немесе апериодтық өтпелі кезеңдерінің 

пайда болу жағдайларына және де коммутация заңдарын тәжірибелік 

тексерілуіне талдау жасау. 



 52 

 
 

10.4 сурет- RLC тізбектегі конденсатордың разрядталуының  uC(t) және 

i(t)  лездік мәндерінің қисықтары   

 

10.4 Бақылау сұрақтары 

 

10.4.1 Қандай кезең өтпелі деп аталады және қандай тізбектерде өтпелі 

кезеңдер пайда болады? 

10.4.2 Коммутация заңдарының мағынасы неде? 

10.4.3 Электр тізбегінің уақыт тұрақтысы деген не? 

10.4.4 Уақыт тұрақтысы тізбектің RC немесе RL параметрлерінен қалай 

тәуелді болады? 

10.4.5 Өтпелі кезеңдердің қайсысы тербелмелі, қайсысы апериодтық деп 

аталады? Олардың пайда болу шарттарын атаңыз?  

10.4.6 RLC контурының критикалық кедергісі қалай есептеледі? 

10.4.7 Өтпелі кезеңдердің апериодтық және тербелмелі жағдайларында 

тәзбектің уақыт тұрақтысы қалай есептеледі? 

10.4.8 uC(t) графигі бойынша тізбектің уақыт тұрақтысын қалай 

анықтауға болады? 

 

11 Зертханалық жұмыс №11. Бірфазалы трансформаторды сынау  

 

Мақсаты: бірфазалы трансформатордың құрылғысымен, жұмыс істеу 

принципімен, сипаттамаларымен жіне зерттеу тәсілдерімен танысу. 

 

11.1 Жұмысқа дайындық 

 

Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап беру және зертханалық жұмыстың 

есеп беруін орындау үшін дайындық жасау. Ол үшін зерттелетін сұлбаны, 

тәжірибелік нәтижелерді толтыруға арналған кестелерді сызып қою. 
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11.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

11.2.1 Жұмысты орындау кезінде қолданылатын аспаптар мен стендтың 

құрылғылармен танысу, есеп беруге зерттелетін трансформатордың 

техникалық сипаттамаларымен танысу. 

11.2.2 Трансформатордың бос жүріс тәжірибесі. 

11.1 суреттегі сұлбаға сәйкес, трансформатордағы бос жүріс тәжірибесін 

өткізу үшін электр тізбегін жинау. Зерттелетін трансформатордың қорегі 

реттелгіш синусоидалы кернеу көзінен– зертханалық автотрансформатордан 

(ЛАТРдан) алынады. 
 

 
11.1 сурет- Трансформатордың бос жүріс кезіндегі сұлбасы 

 

Трансформатордың бірінші реттік орамасына номиналды кернеуді 

орнату және аспап көрсеткішін 11.1 кестеге жазу. 

 

 

11.1 кесте – Бос жүріс тәжірибесіндегі өлшеу нәтижелері  

Өлшеулер Есептеулер 

U1, В U2, B I0, A P0, Вт S0, BA Q0,вар z0, Ом r0, Ом x0, Ом cos0 i0, % k 

            

 

Бос жүріс кезіндегі өлшеу нәтижелері бойынша төмендегі шамаларды 

анықтау қажет: 

– трансформатордың трансформация коэффициентін:  

k = U1/U2;      (11.1) 

– бос жүріс кезіндегі трансформатордың қуат коэффициентін: 

cos0 = P0/(U1I0);     (11.2) 

– магниттелетін контурдың параметрлерін: (r1 мен x1 кедергілеріндегі 

кернеулерді және I0 тогын ескермеуге болады): 

2 2 2

0 1 0 0 0 0 0 0 0/ ; / ;z U I r P I x z r    ;  (11.3) 

– бос жүріс тогының салыстырмалы мәнін 
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i0,% = (I0/Iном)100%.    (11.4) 

Бос жүріс тәжірибесі аяқталғаннан кейін U1 кернеуін нөлге тең етіп 

орнату және стендті қоректен ажырату. 

11.2.3 Трансформатордың қысқа тұйықталу тәжірибесі. 

Тәжірибені трансформатордың бірінші реттік орамасындағы 

төмендетілген кернеу U1к әсер еткен кезде өткізеді. Кернеуді нөлден бастап 

трансформатордың бірінші мен екінші реттік орамаларындағы токтар 

номиналды мәнге теңесетін мәнге дейін, яғни I1к = I1ном және I2к = I2ном. 

болғанша жоғарылатып отыру керек. 

 
11.2 сурет- Қысқа тұйықталу тәжірибесінің сұлбасы  

 

Қысқа тұйықталу тәжірибесін өткізу үшін, сұлбасы 11.2 суретте 

келтірілген электр тізбекті жинау. ЛАТРда трансформатордың қорек көзінің 

кернеуін нөлге теңестіріп орнату. Ажыратқышты (В)  қосу және жоғарыда 

айтылғандай тәжірибені өткізу. Өлшенетін шамалардың мәндерін 11.2 кестеге 

жазу. 

 

11.2 кесте – Қысқа тұйықталу тәжірибесіндегі өлшеу нәтижелері  

Өлшеулер Есептеулер 

U1к, В I1к, А I2к, A Pк, Вт Sк, BA Qк, вар zк, Ом rк, Ом xк, Ом cosк uк, % 

           

 

Қысқа тұйықталу тәжірибесіндегі өлшеу нәтижелері бойынша анықтау 

керек: 

– трансформатордың электрлі қуат шығындарын: 

Pэк  Pк;     (11.5) 

– толық SК және реактивті QК қысқа тұйықталу қуаттарын:  

2 2

1 1 ;
к кк к к кS I U Q S P    ;    (11.6) 

– трансформатордың алмастыру сұлбасының параметрлерін: 

zк = U1к/I1к; 
2
121 / ккк IPrrr 


 ; 22

21 ккк rzxxx 


 ; (11.7) 

– трансформатордың қуат коэффициентін: 

cos1к = Pк/(U1кI1к);   (11.8) 
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– салыстырмалы қысқа тұйықталу кернеуін: 

uк, % = (U1к/U1ном)100.   (11.9) 

 

11.2.4 Жүктемелі трансформаторды сынау 

 

 
11.3 сурет- Жүктемелі трансформаторды сынау сұлбасы 

 

Тәжірибені өткізу үшін 11.3 суретте келтірілген сұлбаны жинау. 

Жүктеме ретінде трансформатордың екінші реттік қысқыштарына RН 

реостатын қосу. Ажыратқышты (В)  қосу және трансформатордың бірінші 

реттік орамасында U1= U1Н номиналды кернеуін орнату. Жүктеменің 

кедергісін өзгерте отырып, RН  әртүрлі мәндері үшін төрт-бес өлшеулер 

жүргізу. Бұл кезде трансформатордың бірінші реттік қысқыштарындағы 

кернеуді өзгеріссіз сақтау. 

Өлшеу нәтижелерін 11.3 кестеге толтыру. 

 

11.3 кесте –Жүктемелі трансформаторды сынау  

№  
Өлшеулер  Есептеулер  

U1Н, В I1, А P1, Вт U2, В I2, А S1, ВА P2, Вт cos1   

1 

2 

3 

4 

5 

          

 

Өлшеу нәтижелері бойынша анықтау керек: 

– трансформатордың жүктеме коэффициентін: 

β = I2/I2Н;     (11.10) 

 жүктеменің активті қуатын: 

P2 = U2I2 Cos2,    (11.11) 

бұл жерде жүктеме кедергісінің активті сипатын ескере отырып қуат 

коэффициенті cos2 = 1; 

 трансформатордың кірісіндегі толық қуатты: 

S1 =U1НI1;     (11.12) 



 56 

 трансформатордың қуат коэффициентін:  

cos1 = P1/S1;    (11.13) 

 трансформатордың пайдалы әсер коэффициентін: 

2 2 2 2 2

2

1 2 2 2 2 0

cos

cos

Н

М Э Н К

P P U I

P P P P U I P P

 


  

  
  

       
.  (11.14) 

Есептік және өлшенген берілгендер бойынша бір координаталы жүйеде 

U2 = f(I2) сыртқы сипаттамасын және келесі жұмыстық сипаттамаларын құру: 

I1 = f(I2); η = f(I2); cos1 = f(I2).  (11.15) 

Жүктелген трансформатордың алмастыру сұлбасын элементтерін 

көрсетіп сызу. 

 

11.3 Бақылау сұрақтары 

 

11.3.1 Трансформатордың тағайындалуы. 

11.3.2 Бірфазалы трансформатордың құрылғысы және әрекет ету 

принципі. 

11.3.3 Трансформатордың бос жүріс (БЖ) тәжірибесі қалай және қандай 

мақсатпен өткізіледі? 

11.3.4 Қысқа тұйықталу (ҚТ) тәжірибесі апатты ҚТ жағдайынан немен 

ерекшеленеді? 

11.3.5 ҚТ тәжірибесінде трансформатор магнит сымындағы қуат 

шығындарын неге ескермеуге болады? 

11.3.6 Трансформатордың Т-типті алмастыру сұлбасының 

параметрлерін қалай анықтауға болады?  

11.3.7 Трансформатордағы шығындар және олардың анықталуы. 

11.3.8 Трансформатордың сыртқы сипаттамасына жүктеменің сипаты 

қалай әсер етеді? 

 

12 Зертханалық жұмыс № 12. Тәуелсіз қозулы тұрақты токтың 

генераторын зерттеу. 

 

Мақсаты: тәуелсіз қозулы тұрақты токтың генераторының 

құралғысымен танысу, генератордың негізгі сипаттамаларын тәжірибелік 

жолмен алу.  

 

12.1 Электрлі жалғану сұлбасының сипаттамасы  

 

Электрлі сұлба 12.1суретте келтірілеген.  

Қорек көзі G1 –өндірістік жиілігі f = 50 Гц тең үшфазалы синусоидалы 

кернеу көзі, генератордың жетекті қозғалтқышын қоректендіру үшін 

қолдынылады. 
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Қорек көзі G2 – реттелгіш тұрақты кернеу көзі, тәуелсіз қозулы 

генератор режимінде жұмыс істейтін, G/M тұрақты ток машинасының қозу 

орамасын тұрақты кернеумен қоректендіру үшін қолданылады.   

Түрлендіргіш G5 жиілігі генератор білігінің айналу жылдамдығына 

пропорционалды импульстерді түрлендіреді. Импульстер генератор якоры 

білігінің айналу жиілігін көрсеткішінің РЗ кірісіне келіп түседі. 

Генератор якорын айналдыратын қысқатұйықталған роторы бар 

асинхронды қозғалтқыш М1 ажыратқыш А6 арқылы G1 қорек көзінен 

қоректенеді. 

Мультиметрлер блогы Р1 қоздыру тогын Iв, ЭҚК Е0, сонымен қатар 

сыналатын G/M генератордың тогын I және кернеуін U өлшеу үшін 

қолданылады.  

Пайдаланылатын аппараттар жиынтығының тізімі 12.1 кестеде берілген. 

12.1 кесте – Пайдаланылатын аппараттар жиынтығының тізімі 

Белгіленуі  Аталуы  Түрі Параметрлері 

G1 Үшфазалы қорек көзі 202.2 ~ 400 В/16 А 

G2 
Реттелгіш тұрақты керену 

көзі 
206.1 

= 0…250 В/3 А (якорь) 

G/M Тұрақты ток машинасы  104.2 
90 Вт/220 В/0,56А (якорь)/ 

2х110 В/0,25 А (қозу) 

G5 Түрлендіргіш  104 
6 шығыс каналды/2500 

импульс 1 айналымда 

M1 

Қысқатұйықталған роторы 

бар асинхронды 

қозғалтқыш 

106 

~ 380 В/120 Вт 

   1500 айн/мин 

A16 Үшполюсті ажыратқыш 301.1 ~ 400 В/10 А 

A10 Активті жүктеме 306.1 220 В/3х0…50 Вт 

A11 
Тұрақты ток машинасының 

қоздыру реостаты 
308.1 

0…2000 Ом/0,3 А 

А13 Реостат 323.2 2х0…100 Ом/1 А 

Р1 
Мультиметрлер блогы  

3 мультиметр 
508.2 

~ 0…700 В/0…10 А 

= 0…1000 В/10 А 

   0…20 МОм 

P3 
Айналым жиілігін 

көрсеткіші 
506.2 

– 2000…0…2000 айн/мин 

 

12.2 Тәжірибелерді дайындау мен өткізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар  

 

12.2.1 Тәжірибеде пайдаланылатын қондырғылар қорек көзі торабынан 

ажырап тұрғанына көз жеткізіңіздер. 
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12.2.2 Тәжірибеде қолоданылатын қондырғылардың қорғаныштық  

жерге тұйықтау ұяшығын « » үшфазалы G1 қорек көзінің «РЕ» ұяшығымен 

біріктіру.    

12.2.3 Электрлі жалғанулар сұлбасына сәйкес (12.1 сурет) аппараттарды 

жалғау. 

12.2.4 G2 қорек көзінің ауыстырып қосқышын және А6 ажыратқышын 

«ручн.» жағдайына орнату.  

12.2.5 G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын сағат тіліне қарама қарсы 

тірелгенше (0 қалпына) бұрау. 

12.2.6 Р1 мультиметрлер блогының және РЗ айналым жиілігін 

көрсеткішінің «СЕТЬ» ажыратқыштарын қосу. Р1 мультиметрлер блогын қосу 

және қажетті режимдер мен өлшенетін шама шектерін орнату. 

12.2.7 G1 қорек көзін қосу. Оның шығысында фазалар кернеуінің бар 

болуы жөнінде жанып тұрған шамдар белгі беру керек. 

12.2.8 А6 ажыратқышын «ВКЛ» түймесімен қосу. Бұл кезде М1 

қозғалтқышы айнала бастау керек. 

12.2.9  «СЕТЬ» ажыратқышын қосу және G2 қорек көзінің «ВКЛ» 

түймесін басу. 

 

12.3 Бос жүріс сипаттамасын E0 = f(Iв) түсіру  
 

12.3.1 А10 активті жүктемені генератордан ажырату.  

12.3.2 G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын баяу айналдыра отырып, 

G/М генераторының қоздыру тогын 0 ден 0,2 А дейінгі диапазонда 

жоғарылату. Алты жеті өлшемдер жүргізіп, Р1.1 амперметрінің (Iв тогы) және 

Р1.2 вольтметрінің (генератордың Е0 ЭҚК)  көрсеткіштерін 12.2 кестеге жазып 

алу. 

12.3.3 G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын кері бағытта айналдыра 

отырып, Iв тогын 0,2 ден 0 А дейінгі диапазонда төмендету. Алты жеті 

өлшемдер жүргізіп, Р1.1 амперметрінің (Iв тогы) және Р1.2 вольтметрінің 

(генератордың Е0 ЭҚК)  көрсеткіштерін 12.2 кестеге жазып алу. 

 

12.2 кесте – Генератордың бос жүріс сипаттамасы  

Iв, А 

(жоғарылаған) 

       

Е0, В        

Iв, А (төмендеген)        

Е0, В        

 

12.2 кестенің берілгендері бойынша генератордың бос жүріс 

сипаттамасының жоғарылаған және төмендеген тармақтарын құру.  
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12.4 Сыртқы U =f(I) және реттемелік Iв= f(I) сипаттамаларды түсіру 

 

12.4.1 А10 активті жүктемесін генераторға қосу. 

12.4.2 G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын айналдыра отырып, Iв 

қоздыру тогын, мысалы 0,1 А теңестіріп, тәжірибе барысында орнатып сақтап 

тұру. 

12.4.3 А10 жүктемесінің реттелгіш тұтқаларын 0 ден  100% дейін бір 

уақытта ауыстырып қосып отырып, генератордың якорлы орамасының тогын 

жоғарылатыңыз. Алты жеті өлшемдер жүргізіп, Р1.1 амперметрінің (I тогы) 

және Р1.2 вольтметрінің (генератордың якорлы орамасының кернеуі U)  

көрсеткіштерін 12.3 кестеге жазып алу. 

 

12.3 кесте – Генератордың сыртқы сипаттамасы 

I, А        

U, В        
 

12.4.4 А10 активті жүктемесінің реттелгіш тұтқаларын 0% қалпына 

қайтару.  

12.4.5 Iв қоздыру тогын реттеу жолымен, генератордың якорлы 

орамасындағы кернеуді U шамамен 140 В тең етіп орнату. 

12.4.6 А10 активті жүктемесінің реттелгіш тұтқаларын сағат тілі 

бойымен жылжытып, Iв қоздыру тогын реттеу жолымен, генератордың якорлы 

орамасындағы кернеуді U шамамен 140 В тең етіп сақтап, генератордың 

якорлы орамасының Iя тогын өлшеу және Р.1.1(Iя тогы ) мен Р.1.3 (Iв тогы) 

амперметрлерінің көрсеткіштерін 12.4 кестеге жазу. 

 

12.4 кесте – Генератордың реттемелік сипаттамасы 

Iя, А        

Iв, В        

 

12.4.7  Тәжірибе аяқталғаннан кейін G2 қорек көзінің реттегіш тұтқасын 

сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрау, «ОТКЛ» түймесін басу және «СЕТЬ» 

ажыратқышын сөндіру. А6 ажыратқышын сөндіру және «ОТКЛ» түймесін 

басу. G1 қорек көзін ажырату: «гриб» түймесін басу және дестелі 

ажыратқышты сөндіру. А6 ажыратқышының,  Р1 мультиметрлер блогының 

және РЗ айналым жиілігін көрсеткішінің «СЕТЬ» ажыратқышын сөндіру. 

12.4.8 Жоғарыдағы 12.3 пен 12.4 кестелердің берілгендері бойынша 

генератор үшін: 

- n=const, Iв=const кезіндегі сыртқы U =f(I) сипаттамасын құру (12.3 

кесте); 

- Uя=const кезіндегі в= f(Iя) реттемелі сипаттамасын құру (12.4 кесте). 
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13 Зертханалық жұмыс № 13. Тәуелсіз қозулы тұрақты токтың 

қозғалтқышын зерттеу. 

 

Мақсаты: тәуелсіз қозулы тұрақты токтың қозғалтқышының 

құрылғысымен танысу, тәжірибелік берілгендер бойынша қозғалтқыш 

сипаттамаларын құру.  

 

13.1 Электрлі жалғанулар сұлбасының сипаттамасы 

 

Электрлі жалғанулар сұлбасы 13.1 суретте келтірілген. 

G1 қорек көзі– өндірістік жиілікті синусоидалы кернеу көзі.  

Тұрақты ток қозғалтқышының G2 қорек көзі қозғалтқыш режимінде 

жұмыс істейтін, тұрақты ток машинасының қоздару орамасын реттемелі 

кернеумен қоретендіру үшін пайдаланылады. 

Бұрыштық орын ауыстырулар түрлендіргіші G5 айналым жиілігін 

көрсеткіш РЗ кірісіне импульстерді өндіреді. 

Қысқатұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш М1 

электромагниттік тежегіш рөлін атқарады, оның статорлы орамасы А18 

түзеткіші арқылы А1 реттелгіш автотрансформатордан тұрақты токпен 

қоректенеді. 

Р1 блогының мультиметрлері көмегімен М2 қозғалтқышының якорлы 

орамасының тогы мен кернеуі бақылауда болды. 

Пайдаланылатын аппараттар жиынтығының тізімі 13.1 кестеде берілген. 

 

13.1 кесте – Пайдаланылатын аппараттар жиынтығының тізімі  

Белгіленуі Аталуы  Түрі Параметрлері 

G1 Үшфазалы қорек көзі 201.2 ~ 400В/16А 

G2 

Тұрақты ток 

қозғалтқышының қорек 

көзі 

206.1 = 0…250В/3А (якорь) 

G5 

Бұрыштық орын 

ауыстырулар 

түрлендіргіші «В» 

104 
6 шығыс канал/2500 импульс 

бір айналымда 

M1 

Қысқатұйықталған 

роторлы асинхронды 

қозғалтқыш  

106 
~ 120В/380В/1500 айналым 

минутына 

М2 Тұрақты ток машинасы 101.2 
90Вт/220В/0,56А (якорь) 

2х110В/0,25А (қозу) 

A1 
Реттелгіш 

автотрансформатор 
318.1 ~ 0…240В/2А 

A18 Түзеткіш  322 ~400В/2А 

Р1 
Мультиметрлер блогы  

3 мультиметр 
508.2 

~ 0…700В/0…10А 

= 0…1000В/10А 
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   0…20 Мом 

P3 
Айналым жиілігін 

көрсеткіш 
506.2 –2000…0…2000 айн/мин 

 

13.2 Тәжірибелерді дайындау мен өткізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар 

 

13.2.1 Тәжірибеде пайдаланылатын қондырғылар қорек көзі торабынан 

ажырап тұрғанына көз жеткізіңіздер. 

13.2.2 Тәжірибеде қолоданылатын қондырғылардың қорғаныштық  

жерге тұйықтау ұяшығын « » үшфазалы G1 қорек көзінің «РЕ» ұяшығымен 

біріктіру.    

13.2.3 Электрлі жалғанулар сұлбасына сәйкес аппараттарды жалғау. 

13.2.4 G2 қорек көзінің ауыстырып қосқышын ажыратқышын «ручн.» 

жағдайына орнату.  

13.2.5 G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын және А1 

автотрансформаторы тұтқасын сағат тіліне қарама қарсы тірелгенше бұрау. 

13.2.6 Р1 мультиметрлер блогының және РЗ айналым жиілігін 

көрсеткішінің «СЕТЬ» ажыратқыштарын қосу. 

13.2.7 Р1 мультиметрлер блогын қосу. 

13.2.8 G1 қорек көзін қосу. Оның шығысындағы кернеуінің бар болуы 

жөнінде жанып тұрған шамдар белгі беру керек. 

13.2.9 «СЕТЬ» ажыратқышын қосу және G2 қорек көзінің «ВКЛ» 

түймесін басу. 



 63 

 

1
3

.1
 с

у
р

ет
- 

Т
ұ

р
ақ

ты
 т

о
к
ты

ң
 қ

о
зғ

ал
тқ

ы
ш

ы
н

 з
ер

тт
еу

 ү
ш

ін
 э

л
ек

тр
л
і 

ж
ал

ға
н

у
л
ар

 с
ұ
л
б

ас
ы

  



 64 

13.3 Қозғалтқыштың жұмыс сипаттамаларын және оның 

механикалық сипаттамасын M = f(n) түсіру  

 

13.3.1 G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын айналдыра отырып, М2 

қозғалтқышын n айналым жиілігіне (мысалы 1500 айн/мин) дейін жеделдету. 

13.3.2 А1 автотрансформаторының «СЕТЬ» ажыратқышын қосу.  

13.3.3 А1 автотрансформаторының реттелгіш тұтқасын айналдырып, М2 

қозғалтқышының якорь тогын Iя өзгерту (ток 1 А мәнінен аспау керек) және  

Р1.1 амперметрінің (Iя тогы), Р1.2 вольтметрінің (М2 қозғалтқышы якорының 

кернеуі), Р1.3 амперметрінің (М2 қозғалтқышын қоздыру тогы Iв ), РЗ 

көрсеткішінің (айналым жиілігін n) көрсеткіштерін 13.2 кестеге толтыру. 

 

13.2 кесте –Тұрақты ток қозғалтқышының сипаттамалары 

Iя, А          

Uя, В          

Iв, А          

n, об/мин          

 

13.3.4 Тәжірибені аяқтағаннан кейін алдымен А1 

автотрансформаторының, содан кейін G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын 

сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрау және «СЕТЬ» ажыратқышын сөндіру. G1 

қорек көзін қызыл «гриб» түймесіне басып ажырату.  

13.3.5 Жоғарыдағы 13.2 кестенің берілгендерін, өлшеп алынған қоздыру 

орамасының активті кедергісінің мәнін Rв және М2 қозғалтқышыныың қозу 

кернеуінің мәнін пайдаланып, n айналым жиілігінің әрбір мәні үшін келесі 

жұмыс сипаттамаларын есептеу және 13.3 кестеге енгізу: 

 М2 қозғалтқышы білігіндегі қуатты (Iв=0…0,8 А және n=500…1250 

айн/мин): 

2

2 1150
60

2
âIP 


, Вт; 

 М2 қозғалтқышының тораптан қоректенетін қуатты:  

â

â
ÿÿ

R

U
IUP

2

1  , Вт; 

 М2 қозғалтқышының электромагниттік моментін: 

ÿÿÿ IIU
n

M 


 )65(
2

60


, Н·м; 

 М2 қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициентін:  

(%),100
1

2 
P

P
 . 
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13.3 кесте – Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыс сипаттамалары  

n, 

айн/мин 

         

Р2, Вт          

Р1, Вт          

М, Н·м          

η, %          

 

13.3 кестенің берілгендерін пайдаланып, тұрақты ток қозғалтқышының 

P1=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) жұмыс сипаттамаларын және M=f(n) механикалық 

сипаттамасын құру. 

 

14 Зертханалық жұмыс № 14. Қысқатұйықталған роторы бар 

асинхронды қозғалтқышты зерттеу 

 

Мақсаты: қысқатұйықталған роторы бар асинхронды қозғалтқыштың 

құрылғысымен танысу, тәжірибелік жолмен қозғалтқыштың сипаттамаларын 

құру. 

 

14.1 Электрлі жалғанулар сұлбасының сипаттамасы 

 

Электрлі жалғанулар сұлбасы14.1 суретте келтірілген. 

Зерттелетін М1 асинхронды қозғалтқышы синусоидалы кернеулі G1 

үшфазалы қорек көзінен А6 ажыратқышы және А2, А7 үшфазалы 

трансформаторлық топтардан қоректенеді.  

Р1 мультиметрлер блогының ампермертрі мен вольтметрі көмегімен 

зерттелетін М1 қозғалтқышының статорлы орамасының тогы және сызықты 

кернеуі бақыланады. 

Р2 қуат өлшегіші көмегімен зерттелетін М1 қозғалтқышының бір 

фазасымен қоректенетін активті және реактивті қуаттар бақыланады. 

 

14.2 Тәжірибелерді дайындау мен өткізу бойынша әдістемелік 

нұсқаулар  

 

14.2.1 Тәжірибеде қолоданылатын қондырғылардың қорғаныштық  

жерге тұйықтау ұяшығын « » үшфазалы G1 қорек көзінің «РЕ» ұяшығымен 

біріктіру.    

14.2.2 А6 мен А8 ажыратқыштарының жұмыс режимдерін ауыстырып 

қосқыштарын «ручн.» қалпына орнату. 

14.2.3 А2 трансформаторлық тобында 220В номиналды кернеуді орнату. 

14.2.4 Тәжірибеде қолданылатын блоктардың «СЕТЬ» ажыратқышын 

қосу. 

14.2.5 Р1 блогының мультиметрлерін қосу. 
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14.2.6 G1 қорек көзін қосу. Оның шығысындағы кернеуінің бар болуы 

жөнінде жанып тұрған шамдар белгі беру керек. 

Тәжірибеде қолданылатын аппараттар жиынтығының тізімі 14.1 кестеде 

берілген. 

 

14.1 кесте– Аппараттар жиынтығының тізімі 

Белгіленуі  Аталуы Түрі Параметрлері 

    

G1 Үшфазалы қорек көзі 201.2 ~ 400 В/16 А 

G2 

Тұрақты ток 

қозғалтқышының қорек 

көзі 

206.1 
-0…250 В/3 А(якорь) 

-200 В/1 А(қозу) 

G4 Тұрақты ток машинасы 101.2 
90 Вт/220 В/0,55 А (якорь) 

2х110 В/0,25А(қозу) 

G5 

Бұрыштық орын 

ауыстырулар 

түрлендіргіші 

104 
6 шығыс каналдар/ 2500 

импульс бір айналымда 

M1 

Қысқатұйықталған 

роторы бар асинхронды 

қозғалтқыш 

106 
120 В/~380 В/1500 

айналым минутына 

А2 
Үшфазалы 

трансформаторлық топ 

347.1 

 

3х80 ВА; 

230 В/242, 235, 230, 226, 

220, 133, 127 В 

A6 Үшполюсті ажыратқыш 301.1 ~400 В/10 А 

A10 Активті жүктеме 306.1 220В/3х0…50Вт 

Р1 Мультиметрлер блогы 508.2 

3 мультиметр 

 0…1000 В/ 

 0…10 А 

   0…20 Мом 

Р2 Қуаттар өлшегіші 
507.2 

 

15; 60; 150; 300;600В/ 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5А 

Р3 
Айналым жиілігін 

көрсеткіш 
506.2 -2000…0…2000 айн/мин 
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14.3 Бос жүріс тәжірибесі 

 

14.3.1 А6 ажыратқышының «ВКЛ» түймесін басып М1 қозғалтқышын 

іске қосу. 

14.3.2 А2 мен А7 трансформаторлық топтардың реттелгіш тұтқаларын 

қозғалтып, М1 қозғалтқышына келтірілген сызықты кернеуді 100 ден 250В 

дейінгі диапазонда түрлендіріп тұру, Р1.1 вольтметрінің, Р1.2 амперметрінің 

(М1 қозғалтқышының фазалы 0 тогы), сонымен қатар Р2 өлшегіші ваттметр 

мен варметрдің (асинхронды қозғалтқыштың бір фазасымен қоректенетін 

активті Р01 және реактивті Q01 қуат) көрсеткіштерін 14.2 кестеге жазу. 

 

14.2 кесте –Асинхронды қозғалтқыштың бір фазасының сипаттамасы 

U1, В        

I0, А        

Р01, Вт        

Q01, вар        

 

14.3.3 G1 қорек көзін ажырату. 

14.3.4 Тәжірибде қолданылған блоктардың «СЕТЬ» ажыратқышын 

сөндіру.  

14.3.5 Жоғарыдағы  14.2 кестенің берілгендері бойынша, U кернеуіне 

сәйкес келетін үш фаза бойынша қозғалтқыш қоректенетін активті және 

реактивті қуаттарды анықтау:   

Р0 = 3·Р01;   Q0 = 3·Q01. 

Нәтижелерді 14.3 кестеге енгізу. 

 

14.3 кесте– Асинхронды қозғалтқыштың үш фазасының сипаттамалары 

U, В        

Р0, А        

Q0, вар        

 

14.3.6 Жоғарыдағы 14.3 кестенің берілгендері бойынша U кернеуіне 

сәйкес келетін қуат коэффициентінің мәндерін есептеу:  

2

0

2

0

0
0cos

QP

P


 . 

Шыққан нәтижелерді 14.4 кестеге енгізу. 

 

14.4 кесте – Асинхронды қозғалтқыштың қуат коэффициенті 

U, В        

cosφ0        
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14.3.7 Жоғарыдағы 14.3 пен 14.4 кестелердің берілгендері бойынша 

қысқатұйықталған роторы бар үшфазалы асинхронды қозғалтқыштың I0 = 

f(U), P0 = f(U), cosφ0 = f(U) бос жүріс сипаттамаларын құру.   

 

14.4 Қысқа тұйықталу тәжірибесі 

 

14.4.1 М2 тұрақты ток машинасының білігін М1 қозғалтқышының 

білігімен біріктіретін түтікті жауып тұрған қапты ашу. 

14.4.2 А6 ажыратқышының «ВКЛ» түймесін басып, М1 қозғалтқышын 

торапқа қосу. 

14.4.3 Тез арада (10 секундтан кем уақытта)  Р1.1 вольтметрінің (М1 

қозғалтқышының сызықты кернеуі U), Р1.2 амперметрінің (М1 

қозғалтқышының статорлы орамасының тогы к), сонымен қатар Р2 

ваттметрінің (М1 қозғалтқышының бір фазасы қоректенетін активті қуат Рк1) 

көрсеткіштерін көріп алып, 14.5 кестеге жазу және бірден А6 

ажыратқышының «ОТКЛ» түймесін басып, М1 қозғалтқышын тораптан 

ажырату. 

14.4.4 М1 қозғалтқышын электр торапқа қосып, өлшегіш аспаптардың 

көрсеткіштерін көріп алып, М1 қозғалтқышын тораптан ажырату шарасын 

бірнеше рет қайталау.  

 

14.5 кесте – Қысқа тұйықталу тәжірибесінің берілгендері 

U, В        

Iк, А        

Рк1, Вт        

 

14.4.5 G1 қорек көзін ажырату. 

14.4.6 Тәжірибде қолданылған блоктардың «СЕТЬ» ажыратқышын 

сөндіру.  

14.4.7 Жоғарыдағы  14.4 кестенің берілгендері бойынша, U кернеуіне 

сәйкес келетін М1 қозғалтқышы қоректенетін толық активті қуатты және 

толық қысқа тұйықталу кедергісін анықтау:   

Рк=3 Рк1; 

zk=U/k. 
 

Шыққан нәтижелерді 14.6 кестеге енгізу. 

 

14.6 кесте – Қысқа тұқталу тәжірибесіндегі есептеу нәтижелері 

U,В        

Рк, Вт        

zk, Ом        
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14.4.8 14.5 пен 14.6 кестенің берілгендерін пайдаланып, 

қысқатұйықталған роторы бар үшфазалы асинхронды қозғалтқыштың 

),(),( UfPUfI kk  )(Ufzk   қысқа тұйықталу сипаттамаларын құру.   

 

14.5 Қысқатұйықталған роторы бар асинхронды қозғалтқыштың 

механикалық және жұмыс сипаттамаларын анықтау 

 

Электрлі жалғанулар сұлбасы 14.2 суретте келтірілген. 

Тұрақты ток қозғалтқышының қорек көзі G2 тұрақты ток машинаның 

G4 қоздыру орамаларын қоректендіру үшін пайдаланылады. Тұрақты ток 

машинасы G4 тәуелсіз қозулы генератор режимінде жұмыс істейді  және 

жүктемелі машина ролін атқарады. 

G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын сағат тіліне қарсы тірелгенше, ал 

А10 активті жүктеменің тұтқасын сағат тілі бойымен бұрау. Активті жүктеме 

А10 генератор жүктемесі G4 ретінде қолданылады.  

Тәжірибені өткізу реті. 

14.5.1 «ВКЛ» түймесін басып, асинхронды қозғалтқышты іске қосу. 

14.5.2 G2 қорек көзінің тұтқасын айналдыра отырып, М1 

қозғалтқышының статорлы орамасының тогын І жоғарылату және Р1.1 

амперметрінің (ток І), Р2 қуаттар өлшегіш ваттметрінің (М1 қозғалтқышы 

фазаның активті қуаты Р),  РЗ көрсеткішінің (М1 қозғалтқышының айналым 

жиілігі n) мәндерін 14.7 кестеге жазып алу. 

 

14.7 кесте– Жүктемелі қозғалтқышты сынаудың берілгендері 

, А        

Р, Вт        

n, айн/мин        
 

14.5.3 Тәжірибені аяқтағаннан кейін А6 ажыратқышын және G1 қорек 

көзін ажырату. 

14.5.4 Тәжірибеде қолданылған блоктардың «СЕТЬ» ажыратқышын 

сөндіру. 

14.5.5 Токтың әрбір мәні үшін (14.7 кесте) қозғалтқыштың 

электромагниттік моменті шамасын М келесі өрнекпен анықтау: 

 23
( 80 )

50
M P I


  , Н·м.  

Есептеу нәтижелерін 14.8 кестеге енгізу. 

 

14.8 кесте – Асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы 

М, Н·м        

n, айн/мин        
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14.5.6 Жоғарыдағы 14.8 кетенің берілгендерін пайдаланып, үшфазалы 

асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын )(Mfn   құру. 

14.5.7 G1 қорек көзін қосу. 

14.5.8 А6 ажыратқышының «ВКЛ» түймесін басып, М1 қозғалтқышын 

іске қосу. 

14.5.9 G2 қорек көзінің реттелгіш тұтқасын айналдыра отырып, М1 

қозғалтқышының статорлы орамасының тогын өзгерту және Р1.1 

амперметрінің (ток І), Р2 қуаттар өлшегішінің ваттметрі мен варметрінің (М1 

қозғалтқышының фазасының активті Р11 және реактивті Q11 қуаттары), РЗ 

көрсеткішінің (М1 қозғалтқышының айналым жиілігі n), Р1.3 амперметрі мен 

вольтметрінің (G4 генераторының якорлы орамасының тогы я мен кернеуі Uя) 

көрсеткіштерін 14.9 кестеге жазу. 

 

14.9 кесте –Қозғалтқыштың жұмыс сипаттамаларын есептеу үшін 

берілгендер 

, А        

Р11, Вт        

Q11,Вар        

n1, айн/мин        

я, А        

Uя, В        

 

14.5.10 Тәжірибе аяқталғаннан кейін А6 ажыратқышын және G1 қорек 

көзін ажырату.  

14.5.11 Тәжірибеде қолданылған блоктардың «СЕТЬ» ажыратқышын 

сөндіру. 

14.5.12 Токтың әрбір мәні үшін 14.9 кестенің берілгендері бойынша 

пайдалы активті қуатты Р2, тораптан қоректенетін толық активті қуатты Р1, 

механикалық моментті М, қуат коэффициентін cosφ, сырғуды S және 

асинхронды қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффициентін η анықтау: 

2 я яP U I ; 
1 113P P ; 23

( 80 )
0

;
5

M P I


   11

2 2

11 11

cos ;
P

P Q
 


 

1 100
1

;
500

n
s

 
   
   

.100
3 11

2 
P

P


 
 

Шыққан нәтижелерді 14.10 кестеге енгізу.  

 

14.10 кесте – Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамалары 

, А        

Р2, Вт        

Р1, Вт        

М, Н·м        
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cosφ        

s, %        

η, %        

 

14.5.13 Жоғарыдағы 14.10 кестенің берілгендерін пайдаланып, 

қысқатұйықталғн роторы бар асинхронды қозғалтқыштың жұмыс 

сипаттамаларын құру: 

)( 2PfI  ; )( 21 PfP  ; 
2( )s f P ; )(cos 2Pf ; )( 2PfM  ; )( 2Pf . 
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15 Зертханалық жұмыстарды орындау және безендіру тәртібі 

 

15.1 Алдын-ала дайындалу және жұмысқа рұқсат алу 

 

15.1.1 Кезекті сабақты бастамастан бұрын, студент зертханалық 

жұмыстың мазмұнымен танысу керек, сәйкесті тақырып бойынша теориялық 

материалды меңгеру керек. 

15.1.2 Дайындық нәтижелері орындалатын жұмыстың есеп беруінде 

көрсетілу керек, оның мазмұны келесі бөлімдерден құралу керек: 

а) «Жұмысқа дайындық» бөлімі бойынша сұрақтарға жазбаша жауаптар; 

ә) алдын-ала есептеулер; 

б) зерттелетін сұлбалар; 

в) өлшеу нәтижелерін жазуға арналған кестелер. 

15.1.3 Сабақ басындағы студенттің міндеттері: 

а) алдыңғы безендірілген жұмысты толығымен қорғау; 

ә) жеке есеп беруі болып, келесі жұмысқа рұқсат алу. 

Сабақ уақытында студент жұмысты орындап болу керек (сұлбаны 

жинау, қажетті өлшеулер жүргізу және алдын-ала дайындалған кестелерге 

нәтижелерді жазып алу). 

15.1.4 Оқытушы теория бойынша, жұмыстың орындалу тәртібі 

бойынша, жиналатын сұлбалар бойынша, қолданылатын өрнектер және 

шығатын нәтижелер бойынша сұрақтар қойып, студенттің жұмысты 

орындауға дайындығын тексереді.  

15.1.5 Үшінші пунктегі талаптарды орындамаған, теориялық жағынан 

қанағаттанарлықсыз дайындалған студенттер жұмысты орындауға 

жіберілмейді. 

15.1.6 Жұмысқа жіберілмеген студенттер қалған уақытты теорияны 

меңгеру үшін және де бұрын жасалған жұмысты безендіру мен қорғау үшін 

пайдалану керек. 

15.1.7 Тиісті мерзімде орындалмаған жұмыстарды студенттер қосымша 

тағайындалған уақытта жасайды.  

 

15.2 Зертханадағы жұмыс 

 

15.2.1 Зертханада жұмыс істеу үшін оқытушы топты топшаларға бөледі 

(2-3 студенттен) немесе студентті жеке жұмыс істеуге міндеттейді. Топша 

мүшелері жұмыстың тәжірибелік бөлімін бірігіп орындайды, ал өздерінің есеп 

беруін әрқайсысы жеке безендіреді және орындалған жұмысты жеке 

қорғайды. 15.2.2 Әрбір топша жеке жұмыс орнында жұмыс істейді, ол жерде 

жұмыс істеуге қажетті барлық жабдықтар қамтамасыз етілген. 

15.2.3 Жұмыс істеу алдында студенттер қолданылатын аспаптар мен 

құралдарды сырттай тексеріп алады. Байқап қалған ақаулар жөнінде міндетті 

түрде оқытушыға хабарлау қажет.  
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15.2.4 Жұмысты өткізу немесе техника қауіпсіздігі ережелерін сақтамау 

салдарынан зертханадағы келтірілген зардаптар үшін, топша мүшелері 

жауапкершілікке тартылады. 

15.2.5 Жұмысты өткізуге арналған сұлбаны студенттер өз беттерінше 

жинайды. Өлшеуіштік құралдар, көмекші және реттегіш қондырғылар, 

жиналатын сұлба қарапайым, әрбір нүктесінде көрнекі, әрі оңай 

меңгерілетіндей орналастырылу қажет.  

15.2.6 Тәжірибе басында реостаттар мен өзге реттелмелі қондырғылар, 

тізбектегі токтар мен кернеулердің мәндері минималды болатындай етіп 

орнатылу керек, өлшеуіштік аспаптар максималды диапазонға қосылу керек. 

Өлшенетін шаманы жуықтап өлшеп алғаннан кейін аспапты өлшеуге ыңғайлы 

диапазонға аыстырып қосу керек. 

15.2.7 Сұлба міндетті түрде оқытушымен тексеріледі және тек оның 

рұқсатымен тізбек кернеу астына қосыла алады. Сұлба кернеу астында тек 

зерттеулер жүргізу кезінде және тәжірибелік нәтижелерді жазып алу кезінде 

ғана қосылып тұра алады. Тәжірибе аяқталғаннан кейін кернеу бірден 

ажыратылу керек. 

15.2.8 Өлшеуіштік аспаптардың қажетті көрсеткіштері дайындалған 

кестелерге енгізіледі. Өлшеулерді аяқтағаннан кейін, нәтижелерді оқытушыға 

көрсету керек, оқытушы сұлбаны бұзуға рұқсат береді. Рұқсат алмай тұрып 

сұлбаны бұзуға тыйым салынады, өйткені қажетті жағдайда қосымша немесе 

қата өлшеулер жүргізу қажеттілігі туындау мүмкін. 

 

15.3 Есеп беруді безендіру және зертханалық жұмыстарды қорғау 

 

15.3.1 Студент әрбір орындалған жұмыс бойынша безендірілген есеп 

беруін қорғауға ұсыну керек.  

15.3.2 Алдыңғы жұмыстың безендірілген есебі келесі сабақтың басында 

көрсетілу және сабақ барысында қорғалу керек.   

15.3.3 Есеп титулдық беттен (А қосымшасын қара) және келесі 

бөлімдерден құралу керек: 

- жұмыстың мақсаты; 

- негізгі теориялық мәліметтер және дайындық сұрақтарына жауаптар; 

- зерттелетін тізбектердің сұлбалары; 

- есептік өрнектер, есептеулер, зерттелетін электр шамалардың және 

тізбек режимдерінің қажетті графиктері; 

- зерттеу нәтижелері (кестелер, графиктер, параметрлер мен электр 

шамалардың сандақ мәндері); 

- жұмыс бойынша қорытындылар. 

Есеп берулер А4 форматты ақ қағаз немесе сызықты қағаздың бір жақ 

бетіне безендірілу керек. Анық және мұқият жазылған мәтінде тек жалпы 

қабылданған белгілер мен қысқартулар қолдану рұқсат етіледі, олар ең алғаш 

аталған кезде ақ түсіндірілу керек. 
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А қосымшасы 
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