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Кіріспе 

 

Ӛндірістік механизмдер және агрегаттардың қазіргі заманғы 

автоматтандырылған электр жетегі аспаптық электрмеханикалық жүйеден 

бастап, түрлі технологиялық кешендерден аяқталатын, адамзат қызметінің 

барлық аясында пайдаланылатын күрделі кӛпқұрауышты  электрмеханикалық 

жүйені білдіреді.  

Техниканың дамуы, ӛндірудің қарқындылығы, еңбек ӛнімділігін 

арттыру қажеттілігі әртүрлі технологиялық процестерді автоматтандыру 

кезінде, автоматтандырылған электр жетегінің сандық жүйелері оның 

элементтерінің номенклатурасын айтарлықтай күрделендіре  және кеңейте 

отырып, кӛп қолданыс табуына әкеліп соқтырды. Cондықтан электр жетегі 

және автоматтандыру облысындағы мамандар тек автоматтандырылған электр 

жетегі теориясын ғана емес, сонымен қатар, электр жетегін пайдаланатын 

(станоктарды, роботтарды, технологиялық машиналарды, агрегаттарды, 

желілерді және т. б.) техникалық нысандарды пайдалану мақсатында не 

электр жетегі элементтерін құру мақсатында  оның элементті қорын жақсы 

білулері тиіс болатындай қажеттілік туындайды [1]. 

Алайда қазіргі таңға дейін техникалық әдебиетте заманауи электр жетегі 

құрауыштары болып табылатын элементтерге жеткіліксіз назар аударылған. 

Бұл мәселе ең алдымен элементтерді жіктеу бойынша жұмыс әлі түпкілікті 

аяқталмауымен және белгілі бір ғылыми кӛзқарастың талап етілуімен 

байланысты, себебі жіктеу белгілері жиі еркін таңдалады және ол бұл 

жағдайда ӛз мақсатына жетпейді, тіпті талап етілетін элементті таңдау кезінде 

бағыттан адастырады. Мұның барлығы тиісті мамандырылуы бар жоғарғы оқу 

орындарының студенттерін оқыту үшін белгілі бір қиындықтарды туғызады. 

Қазіргі оқу құралында автоматтандырылған электр жетегі энергияның 

басқарылатын электр механикалық түрленуі жүзеге асатын, күштік және 

ақпараттық - екі каналы бар физикалық жүйе ретінде қарастырылған.  

Электр жетегінің күштік арнасы электрлік, электромеханикалық, 

механикалық түрлендіргіштер және жұмыс машиналарының атқарушы органы 

сияқты элементтерден тұратын  басқару объектісі ретінде ұсынылған.  

Электр жетегінің күштік арнасын  басқару үдерісіне  қатысатын барлық 

элементтердің жиынтығы ақпараттық арнамен ұсынылған.   

Ақпараттық арна күштікке қарағанда едәуір кеңірек қарастырылған, 

себебі жаңа мақсаттар осы арна элементтерінің егжей-тегжейлі ұсынылуына 

және жаңа ұғымдардың ендірілуіне қажеттілік туғызады. Арна басқару 

құрылғысынан, оператордың кіріс командасы құрылғысынан, басқару 

шешімдерін оператор арқылы бақылау және қабылдау үшін арналған жетектің 

және технологиялық үдерістің жағдайы жайлы ақпаратты шығару 

құрылғысынан, ақпараттық-ӛлшеу жүйесінен (АӚЖ) және  басқару 

құрылғысының  жоғарыда аталып ӛткен құрылғылармен түйіндесу 

сұлбасынан (интерфейсінен) тұрады. Сонымен қатар АӚЖ ӛзіне 

қозғалтқыштың және (немесе) жұмыс құралының білігіндегі  механикалық 

айнымалылардың датчигіне жататын ақпараттық электрлік машиналар деп 
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аталатын үлкен топты қосады [4].  

Әртүрлі технологиялық үдерістерге автоматтандырылған электр жетегін 

ендіру ӛлшеуіш түрлендіргіштердің белгілі бір саны сәйкес келуге тиісті түрлі 

физикалық шамаларды ӛлшеудің кең кӛлемін талап етеді. Сонымен қатар 

қазіргі таңда ӛлшеуіш түрлендіргіштердің типтерінің саны ӛлшенетін 

шамалардың санынан едәуір артық, себебі бір физикалық шаманы әртүрлі 

әдістермен және түрлі құрылысты датчиктермен ӛлшеуге болады. Сондықтан 

электр жетегінің ақпараттық-ӛлшеу жүйесінің датчиктер класы кеңінен 

ұсынылған.  

Салыстыру, бӛлу, күшейту, есептеу, жады, логика, орындау, кӛмекші, 

ақпарат және т.б. элементтерімен ұсынылған ақпараттық арнаның заманауи 

аналогтық және сандық құрылғыларының сипаттамалары мен 

құрылыстарының қағидалары қарастырылған.  

Жіктеу сұлбасының негізіне әдістемелік ұғыныс бойынша әсіресе 

орынды болып табылатын элементтерді бӛлудің атқарымдық белгілері 

салынған, себебі тек негізді жүйелеуге ғана жол бермейді, сондай-ақ 

автоматтандырылған электр жетегінің элементті қорының  микропроцессорлы 

құралдарды пайдалануына дейінгі даму реттілігін кӛрсетеді.  

Электр жетегін басқару жүйелері қазіргі таңда аппараттық құралдармен 

емес, электр жетегінің талап етілетін алгоритмдері бағдарламалық түрде 

жинақталатын құрылғыларды пайдаланумен құрылады. Бұл - жобалау және 

осындай жүйелерді дайындау есептерін жеңілдетеді, сондай-ақ иілгіш 

басқаратын ӛндірісті жасау кезінде аса маңызды болатын, бірыңғай 

ақпараттық басқаратын кешеннен бірыңғай технологиялық үдерістермен 

байланысқан,  үлкен ӛнеркәсіптік қондырғылардың электр жетектерін басқару 

мүмкіндігін тудырады. Электр жетегі жүйесінде сандық элементтерді 

пайдалану - олардың жұмыстарының дисплейдегі электр жетегі жұмысының 

диагностикасы мен бақылау жүйелерінің пайда болуымен қамтамасыз етілетін 

жаңа мүмкіндіктерін ашады.  

Сондықтан электр жетегінің ақпараттық арнасында микропроцессорлы 

құралдарды пайдалану күштік арнаның жұмыс атқару сапасына түбегейлі әсер 

етеді.   

Бұл жағдайда электр жетегі бұйым ретінде оған белгілі бір қасиеттерді 

беретін, басқарудың кіріктірілген құрылғысымен қамтамасыз етіледі.  

Сонымен қатар, электр жетегін басқару тек жоғарғы деңгейлі басқару 

жүйесінен берілетін ықпалының сол немесе басқа пішінінің қалыптасуына 

ғана сайып келуі мүмкін, мысалы, жылдамдық немесе қалып қойылымдары. 

Барлық қалған реттелетін координаттың берілген мәндерінің қалпына келуі 

бойынша басқару операциялары ӛзінен-ӛзі бағдарламаланған контроллер 

арқылы орындалатын болады. 
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1 Автоматтандырылған электр жетегін тұрғызудың заманауи 

қағидалары  

 

1.1  Автоматтандырылған электр жетегінінің элементті қорының 

тағайындалуы және құрамы  

 

Электр жетегі – бұл басқарылатын электрмеханикалық жүйе. Оның 

міндеті – электр энергиясын механикалыққа және керісінше түрлендіру және 

осы үдерісті басқару [1,2].  

Электр жетегі әрқашан екі арнаға ие – күштік және ақпараттық (1.1 

сурет). Біріншісі арқылы түрленген энергия тасымалданады (1.1 суреттегі 

жалпақ тілшелер), екіншісі арқылы энергия ағынын басқару, сондай-ақ 

жүйенің қызмет етуі және жағдайы жайлы мәліметтерді жинау және ӛңдеу, 

оның жаармсыздығының диагностикасы (1.1 суреттегі жіңішке тілшелер) 

жүзеге асады.  

 
ЭТ – электрлік түрлендіргіш; ЭМТ – электрмеханикалық түрлендіргіш; 

     МТ - механикалық түрлендіргіш; АТ-ақпараттық түрлендіргіш. 

1.1 сурет – Электр жетегінің жалпы құрылымы 

Күштік арна, бірінші кезекте, екі бӛліктен тұрады – электрлік және 

механикалық, міндетті түрде байланыстырушы бӛлімі болады - 

электрмеханикалық түрлендіргіш.  

Күштік арнаның электрлік бӛлігіне: электр энергиясын қорек кӛзінен 

(ӛнеркәсіптік электрлік торап шиналарынан, автономды электрлік 

генератордан, басқарылатын тиристорлы түрлендіргіштен немесе жиілікті 

түрлендіргіштен, аккумулятор батареясынан және т.б.) электрмеханикалық 

түрлендіргішке және керісінше тасымалдайтын, керек болған жағдайда, 

электр энергиясын түрлендіруді жүзеге асыратын құрылғылар кіреді.  

Механикалық бӛлігі электрмеханикалық түрлендіргіштің қозғалмалы 

мәрімінен, механикалық берілістен және алынған механикалық энергияны 

пайдалы жүзеге асыратын қондырғының орындаушы мәндерінен тұрады.  

Ақпараттық арнада кіріс, шығыс, ақпаратты түрлендіру, күштік арнамен 

байланыс құрылғылары бар.  
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Осылайша, электр жетегі техникалық жүйелердің толық белгілі класын 

білдіреді. Басқа да техникалық жүйе сияқты -  бүтіннің ӛзара байланысқан 

және ӛзара әрекет ететін бӛліктерінің реттелген, тиімді үйлесімділігі, электр 

жетегі, бір жағынан, белгілі бір элементтреден тұрады, екінші жағынан, 

(қосалқы жүйенің) элементі ретінде басқа үлкенірек жүйелерге кіреді. 

Электр жетегінің элементтері электрлік, электрмеханикалық, 

механикалық, механикалық және ақпараттық түрлендіргіштер мен сыртқы 

ӛзара әрекеттесетін жүйелері бар байланыс құрылғысы (1.1 сурет) болып 

табылады.  

Электрт жетегі электр жабдықтау жүйесімен (онымен электр желісі 

аймағы арқылы байланысқан) немесе электр энергиясының қорек кӛзімен, бір 

жағынан, технологиялық қондырғымен немесе машинамен (онымен жұмыс 

денесі арқылы байланысқан), екінші жағынан, аса жоғары деңгейлі 

ақпараттық жүйемен, жиі оператор-адаммен (онымен байланыстың тиісті 

арналары арқылы байланысқан) (1.1 сурет) әрекеттеседі.  

Электр жетегі қосалқы жүйе ретінде олардың бір бӛлігі болып, 

айтылмыш жүйеге кіреді деп есептеуге болады. Шынында, электр жабдықтау 

маманын электр жетегі әдетте электр энергиясын тұтынушы ретінде (1.2, а 

сурет), автоматты басқару жүйелерін (АБЖ) жетілдіретін және пайдаланатын 

инженерді – оның жүйесін технологиялық үдеріспен немесе электр жабдықтау 

жүйесімен байланыстыратын дамыған интерфейс ретінде (1.2, б сурет),  технологті 

немесе машина құрылымдаушысын – механикалық энергия кӛзі ретінде (1.2, в 

сурет) қызықтырады.   

Әсіресе, егер ол ӛзінде болып жатқан үдерістерді тереңінен түсінуге 

негізделген болса, онда электр жетегі «байланысушылар» ретінде келтіріліп 

қабылданады. Электр жетегін жетілдіретін элементтермен аса қиынырақ: 

ұғым мен тиісті терминдердің бұрыннан қалыптасқан жүйесіне қарамастан, 

ӛзінің элементін басты (ал дұрысырағы – жалғыз) етіп кӛру ықыласы жиі 

жаңылысуға әкеліп соғады.  

 

 
 

1.2 сурет -  Электр жетегі қосалқы жүйе ретінде 

 

Элекр жетегіне жүйелік амалдан туындайтын бір ӛте маңызды жағдайға 

ерекше кӛңіл бӛлу қажет: электр жетегі ішіндегі барлық элементтер 

тығыздалғын түрде ӛзара байланысқан және ӛзара қамтамасыз етілген, ал 

электр жетегінің ӛзі тура осылай аса жоғары деңгейлі жүйелермен тығыз 
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байланысқан. Осы ӛзара байланыстарды тереңірек түсіну және оларды 

тәжірибеде есепке алу – ілгерінді электрмеханикалық жүйелерді жасау үшін 

қажет міндетті шарт.  

Бірнеше мысалдар келтірейік. 

Электр жетегі құрамында жартылай ӛткізгішті аспаптар -  басқарылатын 

кілттер ретінде жұмыс жасайтын электр энергиясын түрлендіргіштердің пайда 

болуы - электр жетегінің атқарымдық мүмкіндіктерін бірден кеңейтті, алайда 

бір уақытта жетек пен электр жабдықтау жүйесінің электрмагнитті 

үйлесімділігі мәселесін туғызды - мысалы, тиристорлы түрлендіргіші немесе 

жиілік түрлендіргіші бар жетек желіге кері әсерін тигізеді, басқа 

тұтынушыларға кедергі жасайды, фильтр теңелтуші құрылғылардың 

қолданылуына қажеттілік тудырады және т.б. Электрмагнитті түрлендіргіштің 

технологиялық қондырғының жұмыс денесімен құрылымдық бірігуі электр 

жетегіне бірқатар жаңа пайдалы қасиеттерді әкеледі: кӛлік құралдарындағы 

мотор-дӛңгелек, біліктегі электрайналу, құю жұмысындағы МГҚ-сорғы және 

т.с.с.  

Ақпараттық арнада микропроцессорлы құралдарды пайдалану күштік 

арнаның жұмыс жасау сапасына түбегейлі әсер етеді.  

Демек, электр жетегі - жалпы жағдайда ӛзара әрекеттесетін электрлік, 

электромеханикалық және механикалық түрлендіргіштерден, басқарушы және 

ақпараттық құрылғылар мен сыртқы іргелес электрлік, механикалық, 

басқарушы және ақпараттық жүйелері бар түйіндесу құрылғыларынан 

тұратын, жұмыс машинасының атқарушы органдарын қозғалысқа келтіру 

үшін және технологиялық үдерістің жүзеге асуы мақсатында осы қозғалысты 

басқару үшін арналған электрмеханикалық жүйе.  

Электр жетегінің заманауи технологиядағы орны - механикалық 

энергиямен, қозғалыспен байланысты барлық үдерістер іс жүзінде электр 

жетегі арқылы жүзеге асатындығымен анықталады. Электрлік емес 

қозғалтқыштарды пайдаланатын автономды кӛлік құралдары (автокӛліктер, 

ұшақтар, жылжымалы құрамның, кемелердің кейбір түрлері ) ғана бірыңғай 

жағдайды құрайды. Ӛнеркәсіп қондырғыларының салыстырмалы аз санында  

сужетек, одан да сирек – пневможетек қолданылады.  

Электр жетегінің оншама кең, іс жүзінде жаппай таралуы электр 

энергиясының ерекшеліктерімен қамтамасыз етілген – оны кез келген 

қашықтыққа жеткізу мүмкіндігі, пайдалануға әрдайым дайын болуы, 

энергияның басқа да түрлеріне жеңіл айналуы. 

Бейнелеп сӛйлер болсақ, егер есептеу техникасы – заманауи 

технологияның миы болса, онда электр жетегі – оның бұлшық еттері. 

Қазір аспаптық жүйелерде қуаты микроватт бірлікті құрайтын электр 

жетектері пайдаланылады; газды айдап қотару стансаларындағы 

сығымдағыштың электр жетегінің қуаты – ондаған мегаватт, яғни заманауи 

электр жетектерінің қуат бойынша диапазоны 10
12 

асады. Айналу жиілігі 

бойынша диапазон  да тура осындай ретпен: жартылай ӛткізгіштердің 

криссталдары созылатын қондырғыларда қозғалтқыш білігі
 

қозғалыстың 

бірқалыптылығына қойылған ӛте қатаң талаптар кезінде, бірнеше ондаған 
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сағат ішінде 1 айналым жасауға тиісті; заманауи жақсы білдекте ажарлауыш 

шарықтың айналу жиілігі 150 000 айн/мин жетуі мүмкін.  

Алайда әсіресе кең – шексіз кең – заманауи электр жетегін қолдану 

диапазоны: жасанды жүректен адымдайтын экскаваторға дейін, желдеткіштен 

радиотелескоп теңшегішіне дейін, кір жуғыш машинадан иілгіш ӛндірістік 

жүйеге дейін. Нақ осы ерекшелік - технологиялық ӛріспен ӛзара тығыз 

әрекеттесу – электржетегіне күшті ынталандырушы ықпал жасады және  

жасап келеді. Технологиялық қондырғылар жағынан үздіксіз ӛсіп жатқан 

талаптар электр жетегінің дамуын, оның элементті қорының жетілуін, оның 

әдістемесін анықтайды. Және де электр жетегі дами, технологиялық ӛріске 

қалыпты ықпал жасайды, жаңа мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді, демек, жаңа 

мүмкіншіліктерді ашады. 

Энергетикалық кӛзқарас бойынша электр жетегі – электр энергиясының 

басты тұтынушысы: қазіргі таңда дамыған елдерде ол барлық ӛндірілген 

электр энергиясының 60% астамын тұтынады. Энергетикалық қордың 

тапшылығы шартында бұл - электр жетегінде энергия үнемдеу мәселесін 

әсіресе қиындатады.  

Мамандар қазіргі кезде энергетикалық қор бірлігін үнемдеу, мысалы, 1 

тонна шартты отынды, оны  ӛндіруге қарағанда екі есе арзанырақ деп 

есептейді. Болашақта бұл ара қатынастың ӛзгеретіндігін байқау қиын емес: 

отынды ӛндіру қиынға соғып барады, ал оның қоры кемуде. 

Сонымен, ғылыми-техникалық революция барысында нақты 

айқындалған электр жетегінің электрмеханикалық жүйелерінің екі даму 

мәселелері бар: біріншісі – түрлі технологиялық қолданыстардың атқарымдық 

мүмкіндіктерін кеңейту қажеттілігі, ал екіншісі – энергияны, басқа қорларды 

үнемді жұмсауды қатаң талап ету. Осы екі мәселе барлық уақытта назарда 

болуы тиіс. 

 

1.2 Электр жетегі басқарылатын электрмеханикалық жүйе ретінде  

 

Жоғарыда анықталғандай, электр жетегі дегеніміз күштік және 

ақпараттық - екі арнасы бар, энергияның басқарылатын электрмеханикалық 

түрленуін жүзеге асыратын физикалық жүйені білдіреді. Сонымен бірге, 

электр жетегіндегі физикалық құбылыстардың терең талдануы негізінде және 

қатаң ескертілген жорамалдар кезінде электр жетегінің күштік арнасын 

басқару нысаны ретінде ұсынуға болады.  

Ендігі кезекте басқару үдерістерін қарастыруға, электр жетегін 

басқарылатын электрмеханикалық жүйе ретінде таныстыруға кӛшейік.   

1.1 суретте ақпараттық арна бір ортақ шығырмен және оның басқа 

шығырлар байланысымен ұсынылған, және бұл - электр жетегін зерделеудің 

бастапқы деңгейінде жеткілікті болды. Жаңа мақсаттар бұл арнаның 

айтарлықтай егжей-тегжейлі кӛрсетілуіне қажеттілік тудырады; жаңа 

ұғымдарды ендіру [6]. 

Электр жетегінің жұмыс істеу алгоритмі қызмет кӛрсетілетін 

технологиялық үдерістің талап етілетін сипатымен, яғни алға қойылған 
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мақсатқа жеткізетін әрекеттің қатаң реттілігімен анықталады, мысалы 

білдекте бӛлшектерді дайындауға, сұйық металы бар шӛмішті А нүктесінен В 

нүктесіне тасымалдауға, жолаушыларды белгіленген қабатқа күйзелісті 

реакциясыз кӛтеруге және т.с.с.  

Уақыт бойынша технологиялық үдерістермен анықталатын шамалар, 

ӛзгерістің қалаулы заңы басқарылатын немесе реттелетін айнымалылар  

(координаталар) атауына ие. Әдетте, бұл – жылдамдық, жұмыс денесінің 

жағдайы немесе жеделдетілуі. Жиі реттелетін координата ретінде  бір, 

мысалы, жылдамдық алынады, ал қалған барлығы бұл координатаның талап 

етілетін ӛзгеріс заңын қамтамасыз ете алатындай ӛзгерулері тиіс. Мұндай 

айнымалы негізгі реттелетін координата деп аталады. Сонымен, металл 

кесетін білдектің басты қозғалысының электр жетегінде негізгі реттелетін 

координатасы – сүмбі жылдамдығы, бұрғылайтын автомат үстелінің электр 

жетегінде - бӛлшегі бар үстелдің жағдайы және т.с.с.  

Электр жетегіндегі басқаруды ары қарай реттелетін координата 

уақытында ӛзгерістің қажетті заңы қамтамасыз етілетін, электр энергиясын 

механикалық энергияға түрлендіретін ұйымдастыру деп түсінетін боламыз, 

демек, электр жетегі жұмыс істеуінің және сол арқылы қызметі кӛрсетілетін 

технологиялық қондырғының талап етілетін алгоритмі жүзеге асады. Негізгі 

реттелетін координата бойынша басқаруды бір ӛлшемдік, ал бірнеше 

координата бойынша басқаруды кӛп ӛлшемдік деп атаймыз.  

Басқару нысаны деп электр жетегінің күштік арнасына кіретін 

элементтердің – электрлік, электрмеханикалық, механикалық түрлендіргіш 

және жұмыс денесі - жиынтығын айтамыз. Бұл элементтер кіріс-шығыс 

айнымалыларындағы үлгілер арқылы немесе құрылымдық сұлбалар арқылы 

ұсынылуы мүмкін, мысалы, тиристорлы түрлендіргіш жүйесінің үлгісі – 

тұрақты ток қозғалтқышы немесе жиілікті түрлендіргіштікі – айнымалы ток 

қозғалтқышы.  

Жалпы жағдайда басқару құрылғысы пәрменді (команданы) (іске қосу, 

басқару үдерісін тоқтату және т.б.) және ары қарай берілуші ықпалдар деп 

аталатын реттелетін координаталардың қойылымдарын ең жоғарғы деңгейдің 

басқару жүйесінен және (немесе) оператор-адамнан қабылдауды қамтамасыз 

етеді (1.3 сурет) және осы «нұсқауларға» сәйкес басқару үдерісін іске 

асырады. Егер барлық басқару атқарымдары оператор-адамның қатысуынсыз 

орындалатын болса, онда басқару астоматтық деп аталады, ал осындай 

басқарушы құрылғысы бар электр жетегі - автоматтандырылған деп аталады. 
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1.3 сурет – Электр жетегі басқарылатын электрмеханикалық жүйе ретінде  

 

Басқару үдерісіне қатысатын ақпараттық арнаның барлық 

элементтерінің жиынтығын электр жетегінің басқару жүйесі деп атаймыз (1.3 

сурет). Ол басқару құрылғысынан, оператордың кіріс пәрмендері 

құрылғысынан, жетектің жағдайы жайлы ақпаратты шығару және 

басқарушылық шешімдерді оператор арқылы қабылдау және бақылау үшін 

арналған технологиялық үдерістер құрылғысынан, ақпараттық-ӛлшеу 

жүйесінен және жоғарыда атап ӛтілген құрылғылардың басқару 

құрылғысымен түйіндесу (интерфейс) сұлбасынан тұрады. 

Ақпараттық-ӛлшеу жүйесінің (АӚЖ) құрамына кіре алады: жүйе 

кӛрсеткіштерінің (кернеудің, жиіліктің және т.б.) датчиктері; электр 

түрлендіргіштерінің ішкі және шығыс қысқыштарындағы электрлік 

айнымалылардың (кернеудің, токтың, қуаттың және т.б.) датчиктер; 

электрмеханикалық түрлендіргіш жағдайын сипаттайтын электрлік және 

электрмагниттік шамалардың (кернеудің, токтың, ағынның және т.б.) 

датчиктері; қозғалтқыш білігіндегі және (немесе) жұмыс денесіндегі 

механикалық айнымалылардың (жылдамдықтың, жағдайының, үдеудің, 
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моменттің, күштің) датчиктері; технологиялық үдеріс кӛрсеткіштерінің 

(температураның, қысымның,  шығынның және т.б.) датчиктері. Датчиктер 

деп физикалық айнымалы шамалардың электр дабылына түрленуін қамтамсыз 

ететін құрылғыны түсінеміз. Мінсіз датчик ӛлшенетін айнымалылырдың 

барлық диапазонда түрленуінің сызықтығын қамтамасыз етеді. АӚЖ 

құрамына бір немесе бірнеше датчиктер кіреді деп есептейміз. 

Сонымен, координатаның нақты мәндері жайлы АӚЖ арқылы басқару 

нысанынан келіп түсетін, берілуші ықпал және ақпарат мәндері жайлы 

мәлімет негізіндегі басқару құрылғысы басқару нысанына басқарушы 

ықпалды ӛндіреді. АӚЖ электр жетегінің күштік және ақпараттық 

арналарының арасындағы шекарада орналасады. Сондықтан оны, бір 

жағынан, басқару жүйесіне жатқызады, ал екінші жағынан  басқару 

нысанына жатқызады. Электр жетегінің жүйе ретінде автоматтық басқару 

теориясында қабылданған классикалық бейнеленуі 1.4 суретте 

кӛрсетілген.  

 
 

1.4 сурет – Электр жетегінің жүйе ретінде классикалық бейнеленуі   

 

«Электр жетегін басқару жүйесі» және «Электр жетектерін басқару 

жүйесі» терминдерін жеке электр жетегіне емес, тұтас алғанда технологиялық 

қондырғыға жататын аса жоғары деңгейлі басқару жүйелерін белгілеу үшін 

пайдаланатын боламыз. Басқару жүйесіне қатысты осындай қондырғылы 

электр жетегі қосалқы жүйе болып табылады. 

Сонымен, металл кесетін білдектің басқару жүйесі бірнеше қосалқы 

жүйелерді басқарады: басты қозғалыстың, берілістің электр жетегін, кӛмекші 

жабдықты (салқындатушы сұйықтықты ӛңдеу аймағына беру үшін арналған 

сорғылар, құрал-саймандарды автоматты ауыстыру құрылғысы және т.б.).  

Жеке электр жетегінің құрамында аса тӛмен деңгейлі басқарудың 
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қосалқы жүйелерін бӛліп алуға болады, мысалы ӛз кезегінде басқарудың одан 

да ең тӛмен деңгейлі қосалқы жүйелерін қамтитын тиристорлы 

түрлендіргіштің басқару қосалқы жүйесін, мысалы тиристорлы кілттің 

басқару қосалқы жүйесін бӛліп алуға болады (1.5 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басқарудың кӛп деңгейлі сатылы жүйесін ұйымдастыру қағидасын 1.6. 

сурет безендіреді. Аса тӛмен деңгейлі барлық жүйелер жоғары деңгейлі 

басқару жүйесі үшін басқарудың немесе қосалқы жүйенің (ҚЖ) нысандары 

ретінде қарастырылады. Мұнда үшінші деңгейлі басқару құрылғысы (БҚ) 

екінші деңгейлі n қосалқы жүйелер үшін, екінші деңгейлі басқару құрылғысы 

бірінші деңгейлі k қосалқы жүйелер үшін және т.б. басқарушы ықпал ӛндіреді. 

Әрбір қосалқы жүйеде ӛздерінің жергілікті АӚЖ болуы мүмкін [3].  

 

 
1.6 сурет  - Басқарудың кӛп деңгейлі сатылы жүйесін ұйымдастыру қағидасы  

 

Кейбір датчиктер (1.6 суреттегі штрихты сызықтар) түрлі деңгейлі 

басқару жүйелерімен бір уақытта қолданылуы  мүмкін.  

Электр жетегі бұйым ретінде оған белгілі бір қасиеттерді беретін 

 Электржетек БЖ 

 

Тиристорлы түзеткіш БЖ 

 

Тиристорлы кілт БЖ 

 

1.5 сурет – Түрлендіргіш- қозғалтқыш жүйесі 

бойынша электр жетегіндегі басқару сатылары   
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басқарудың кіріктірілген құрылғысымен әрқашан бірге қойылады. Сонымен 

қатар, электр жетегін басқару жоғарғы деңгейлі  басқару жүйесінен тек 

берілген ықпалдың белгілі бір немесе басқа бір пішінде ғана қалыптасуына  

сайып келеді, мысалы жылдамдықтың немесе жағдайдың қойылымдары. 

Реттелетін координатаның берілген мәнін жаңғырту бойынша барлық қалған 

басқару үдерістері электр жетегін басқару құрылғысымен автоматты түрде 

орындалатын болады.  

 

1.3 Жетектің электромеханикалық жүйесіне жалпы талаптар 

 

«Электржетек» концепциясымен ең жалпы түрде танығаннан кейін біз 

оған электромеханикалық электр энергиясын түрлендіруге жауапты жүйе 

ретінде жалпы талаптарды тұжырымдаймыз, яғни электржетекті сипаттайтын 

негізгі кӛрсеткіштерді анықтаймыз. 

Ең алдымен, сенімділікті алайық. Кезкелген техникалық нысан сияқты, 

электржетек берілген функцияларды ескеріліп кеткен шарттар бойынша 

белгілі бір уақыт ішінде орындауға міндетті. Егер бұл кепілдік бере алмаса, 

оның барлық басқа қасиеттері пайдасыз болады, сондықтан біз алдымен 

сенімділік талаптарын бірінші атаймыз. Оны бірінші деп атаған дұрыс, себебі 

сенімділікті жүйенің интегралды сипаты ретінде қарастыру керек, оны 

жобалаудың алғашқы кезеңдерінде белгілеп, оны жасау мен пайдалану 

үрдісінде қамтамасыз етеді. Ақыр соңында, біз сенімділіктен бастау себебіміз, 

ӛйткені кейде (тіпті жиі) оған аз назар аударылады, ал бұл үлкен шығындарға 

әкеледі. 

Екінші жалпы кӛрсеткіш дәлдік болып табылады - оны электр жетегінің 

негізгі функциясына жатқызамыз - бақыланатын қозғалысты жүргізу. Жалпы 

дәлдік туралы емес, жетекпен қажетті дәлдікті қамтамасыз ету туралы айту 

керек, яғни рұқсат етілген мәннен аспайтын берілген қозғалыс кӛрсеткішінің 

айырмашылығы туралы. Осылайша, ӛте жақсы лифт кабинасын тоқтатудың 

дәлдігі ±1 мм-ге жетуі мүмкін; оны ӛндіру кезінде микрожүйенің сынағын 

орындайтын қуыс бұрғының орналасу қателігі ±10 мкм-ден аспауы тиіс және 

т.б. Электр жетегі оның жүктемесіне қарамастан, тасымалдағыштың 

таспасының жылдамдығын берілген деңгейде ұсталып тұру керек, сымның 

немесе жіптің айналдырған кездегі керілу күші, биологиялық объектілер 

сыналған кезде центрифуганы жылдамдатуды қамтамасыз етуі тиіс; бірақ та 

әрқашан шегінен асуға болмайтын берілген мәннен ауытқуына болатын 

мүмкіндіктер бар.  Егер жетек функциясы - қозғалыс қандай ды бір қозғалыс 

траекториясын жасаса (мұндай жетек бақылаушы деп аталады), онда міндетті 

түрде шығу мүмкін емес жасалынатын траектория айналасында дәліз бар. 

Үшінші кӛрсеткіш, кӛбінесе екіншісімен байланысты, жылдамдық, яғни 

жүйенің әртүрлі әсерлерге тез әрекет ету қабілеті. Мұнда, әрине, қажетті нәрсе 

туралы айтылады, керекті тез әрекет ету. Мәселен, дауылдан туындаған 

туындаған радиотелескоптық антеннаның қойылған орнынан ауытқуларды, 

бірнеше секундт шамасында жою қажет. Керісінше, троллейбустың орыннан 

тез жылжуы жағымсыз салдарға әкеледі. 
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Дәлдік пен тез әрекет етудің байланысын тӛмендегі мысалда оңай 

кӛруге болады: егер тапсырма ӛте жылдам ӛзгерсе, жетек әп сәтте оның 

ӛзгерісін ӛтеу үшін жеткілікті тез болуы керек, әйтпесе кӛрсетілген және 

нақты траектория арасындағы айырмашылық рұқсат етілген мәннен асып, 

рұқсат етілген дәлізден шығып кетеді.  

Жылдамдық жүйенің динамикалық процестерімен, уақыттың кейбір 

ӛзгерістерімен байланысты. Олармен тӛртінші кӛрсеткіш байланысты - 

динамикалық процестердің сапасы, яғни, олардың уақытта ағу белгілі 

заңдылықтарын қамтамасыз ету. Мысалға, лифтте үдеу мен баяулау 

сезілмейтін кезде, динамикалық процесс жағымсыз әсерлер кәрі емес 

адамдарда байқалғанда, бәрі жақсы жұмыс істейтін жетек пен жаман жұмыс 

істейтін жетек арасындағы айырмашылықты байқайтын. 

Бесінші кӛрсеткіш, әсіресе, соңғы жылдары маңызды болды, - 

энергетикалық тиімділігі. Энергияны тасымалдау мен қайта ӛңдеудің кез 

келген процесі оның шығындарымен бірге жүретіндіктен, осы шығындардың 

нақты үлесі қандай екені маңызды. Ең айқыны, бәлкім, электр жетегіне 

қатысты бұл кӛрсеткіш түпкілікті технологиялық нәтижені алу үшін электр 

энергиясын салыстырмалы шығыны арқылы кӛрінеді. Мысалы, электр жетек 

сымдау орнағынан алынатын, берілген материал мен диаметрде сым арқандар 

орамына орау операциясы жүргізілсе, онда қаншалықты электр энергиясы 

шығындалатыны маңызды, мысалы, 1 тонна дайын ӛнімге, әрине, оның 

берілген сапасында (бұл жерде алдыңғы кӛрсеткіштер маңызды болады). 

Баспасӛз электр жетегі үшін осы түрдегі 1 тоннаға келетін энергия шығыны 

қызықты болады және т.б. 

Энергия тиімділігін кӛбінесе ПӘК есептейді - бұл процесте 

пайдаланылған энергияның оның толық шығынына қатынасы. Сонымен қатар, 

негізсіз үлкен шығындар энергия ресурстары мен адамдардың еңбекке жұмсау 

үшін еңбек етуі қоршаған ортаға зиян тигізетіні6 «парниктік әсерді» 

нығайтуға үлес қосатынын атап ӛту керек, бұл адамзатқа қауіп тӛндіре 

бастады. 

Алтыншы кӛрсеткіш – электржетекті электр жүйесімен («сол жақтағы 

кӛрші») және жоғары деңгейдегі ақпараттық жүйемен («жоғары жақтағы 

кӛрші») үйлесімділік болып табылады. Біз мұнда «оң жақтағы кӛршіні» 

атамаймыз - технологиялық қондырғы, бірақ біз мұны бұрынғы бес кӛрсеткіш 

осы үйлесімділікке байланысты болғандықтан жасамаймыз. Бұл кӛрсеткіш 

сонымен қатар жақында ғана маңызды болды, жетек құрамына жартылай 

ӛткізгішті түрлендіргіштер, жоғары гармониканы түрлендіруші кіргенде, сол 

себепті, жеткізу желісіне зиян келтіретін, ал кейде электронды басқару 

құрылғыларына да. 

Үйлесімділік мәселесі бүгінде қуатты электр жетектерінде үлкен 

қиындық тудырады (жүздеген мың киловатт). Сонымен бірге, бақыланатын 

және тиісінше, жартылай ӛткізгіш құрылғылармен, жаппай ӛнеркәсіптік 

қондырғылардың электр жетектерімен жабдықталған, осы жағымсыз және 

күрделі мәселені жаппай электр жетегінің кең аймағына таратады [4, 5]. 

Жетінші кӛрсеткіш ретінде ресурстың сыйымдылығы деп атайық, яғни, 
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жобалау және ӛндіру технологиясына, ӛндіру кезіндегі еңбек сыйымдылығы, 

монтаждау, іске қосу, пайдалану, жӛндеу, материал сыйымдылығы, 

энергосыйымдылығы енгізілген. Бұл индикатор оңай кӛрiнгендей, ең күрделi, 

алдыңғы индикаторлармен, сондай-ақ технологиялық деңгейде, экономикалық 

жағдаймен және басқа да кӛптеген факторлармен байланысты. 

Осы кӛрсеткіштің конъюнктуралық сипатын сипаттайтын, мұнда бір 

ғана мысал келтіреміз – массалық электр жетегінің қарапайым негізгі элементі 

болып табылатын, индустриялық жалпы мақсаттағы асинхронды тӛмен 

қуатты қысқа тұйықталған электр қозғалтқыштардың (1-10 кВт), массасы 

ӛзгеріс қарастырамыз. Табиғи ресурстар аз, бірақ технология деңгейі ӛте 

жоғары Жапонияда, 1950 жылдан 1986 жылдар арасында мұндай 

қозғалтқыштардың массасы, материалдардың сапасы, оларды ӛңдеудің 

сапасы, оңтайлы дизайн және т.б. арқасында орташа есеппен 2,5 есеге азайды. 

Қол жетімді болжамдарға сай, қозғалтқыштардың массасын азайту процесі ол 

жақтарда әлі де жалғасып жатыр.  

АҚШ-та да, 1970-ші жылдардың ортасына дейін осындай 

қозғалтқыштардың массасының азаюы байқалды. Алайда, энергия құнының 

ӛсуі және массасы қарапайым қозғалтқыштармен салыстырғанда 40-50%-ға 

кӛбейтілген, материалдардың үлкен қорымен энергия үнемдеуші 

қозғалтқыштар ӛндірісінің күрт ӛсуіне байланысты. Осылайша, біз электр 

жетекті сипаттайтын жеті кӛрсеткішті атап кеттік. Әрине, олар осы күрделі 

объектінің барлық аспектілерін пайдаланбайды. Сонымен, олардың ішінде 

тәжірибеге керекті кӛрсеткіштер, жинақтылық, зауыттық дайындық, ешқандай 

эргономикалық, дизайнерлік ерекшеліктері, жұмыс қарапайымдылығы мен 

тиімділігін кӛрсететін бӛлек кӛршеткіші жоқ. Бұл электр жетектің аталып 

кеткен жақтарының маңызды емес дегенін білдірмейді. Олар аталған жеті 

атаудан әлдеқайда кем, ал кішігірім кітапта сіз бәрі туралы жаза алмайсыз. 

Кӛрсетілген кӛрсеткіштердің бір жалпы сипатын атап ӛтеміз. Әдетте, 

жақсы деңгейдегі кӛрсеткішті алу қиын емес (демек, қымбат емес). Осылайша, 

микросұлбалар шығаратын, құрылғының жұмыс органының орналастырудағы 

қателігі, бірнеше микрометрден аспайтын микроскоптың кӛмегімен алу қиын 

емес, егер уақыт шектелмесе. Осылай жақында ол жасалды. Дегенмен, 0,5-0,6 

м/с жылдамдықта жұмыс істейтін, осындай қателіктермен 

автоматтандырылған қондырғыны тоқтатуға мәжбүрлеу - оңай шаруа емес, 

және оны шешу үлкен күш пен шығынды қажет етер еді. Басқаша айтқанда, 

тек қана дәл немесе тез - бұл қиын емес, бірақ тек қана тез және дәл – 

анағұрлым қиын. Тағы да қиын - тез, дәл және сенімді, бірақ дәл осы 

міндеттер, тіпті кӛптеген басқа жағдайларда, инженер заманауи 

электромеханикалық жүйелермен басқару кезінде шешуі керек. 

 

 

 

 

 

 



 17 

2 Электржетектің қуат каналының негізгі элементтері - 

электромеханикалық және электрлік түрлендіргіштер 

 

2.1 Айнымалы және тұрақты токтың орындаушы қозғалтқыштары, 

қозғалтқыштардың және механизмдердің механикалық сипаттамалары 

 

2.1.1. Кез келген электр жетегінің құрамына, қарапайым немесе күрделі 

болмысын, міндетті түрде электромеханикалық энергия түрлендіргіші кіреді - 

электр машинасы. Басқа компоненттер болмауы мүмкін немесе, керісінше, ӛте 

жақсы дамыған болуы мүмкін - ол электр жетектің атқаратын қызметіне 

байланысты, бірақ электромеханикалық түрлендіргіштен әрқашан бар, 

[1,2,3,4,5] ол қуат деп аталатын, жүйесінің ажырамас бӛлігі. 

Электромеханикалық түрлендіргіштен негізгі нысаны - электромагниттік 

электр машиналар басым кӛпшілігі, тұрақты ток та және айнымалы ток та 

«Магнит ӛрісіндегі ӛткізгіш» приципі бойынша орындалған және әлі де 

орындалып келеді және айтарлықтай оның түрлі іске асыру болып табылады. 

Қазіргі уақытта, күштік жартылай ӛткізгішті техника мен жиілікті 

түрлендіргішті жасау орындаушы ауыспалы ток қозғалтқыштары мақсатында, 

ӛзінің қарапайымдылығы мен сенімділігімен ерекшеленетін, қысқа 

тұйықталған роторымен асинхронды машиналар қолданылады. 

Қозғалыс теңдеуі формасы бар тұрақты күйдегі электр жетегі 

режимдерін зерттеуге кірісу 

 

,                                            (2.1) 

механикалық сипаттама жайлы ұғымды енгізейік. 

Қозғалтқыш моменті және статикалық жүктеме моменті әдетте 

жылдамдықтың функциялары болып табылады. 

=f1(М) тәуелділігі қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы деп 

аталады және тәуелділік =f2(МС) - механизмнің механикалық сипаттамасы. 

2.1-суретте қозғалтқыштардың әртүрлі механикалық 

сипаттамаларынның түрлері кӛрсетілген - асинхронды 1, синхронды 2, 

тұрақты токтың тәуелсіз қозуы 3, дәйекті қозу 4. 2.2-суретте кейбір типтік 

механизмдердің механикалық сипаттамаларын - кӛтергіш 1, металл кесетін 

станокты беру механизмі 2, желдеткіш 3 механизмін кӛрсетеді. 

Статикалық жүктеме моменттері реактивті немесе активті қасиеттерге 

ие болуы мүмкін. Реактивті моменттер қозғалыстағы сыртқы күштердің 

реакциясының нәтижесінде туындайды, әрдайым қозғалысқа қарама-қарсы 

бағытта бағытталған, демек, жылдамдық белгісі ӛзгерген кезде ӛзінің белгісін 

ӛзгертеді. Активті моменттер қозғалыстың бағыты ӛзгергенде белгісін 

сақтайды, қозғалыстағы да немесе қозғалысқа тӛзімді момент бола алады. 

Осылайша, кран кӛтеру механизміндегі салмақтың күші актив момент 

тудырады, ал кран тасымалдау механизміндегі үйкеліс күші реактивті болады. 

 

 

0CMM
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    2.1 сурет – Қозғалтқыштың                              2.2 сурет – Механизмдердің  

    механикалық сипаттамасы                               механикалық сипаттамасы 

 

2.2-суретте 1 сипаттамасы статикалық жүктеменің активті моментіне,  2 

және 3 – реактивті моментіне сәйкес келеді. Қозғалтқыш арқылы әзірленген 

момент үнемі белсенді сипатқа ие, ол электр машинасында немесе 

генераторда немесе тежеу режимінде жұмыс істейтін электр машинасының 

қалпына келу қасиетінен туындайды. 

Қозғалтқыштардың және механизмдердің жоғары механикалық 

сипаттамаларында әртүрлі жылдамдықтағы моменттің ӛзгеру дәрежесі әр 

түрлі. Бұл ӛзгерісті сипаттайтын шама механикалық сипаттаманың қатаңдығы 

деп аталады. 

Сипаттағы абсолюттік қаттылық - момент ӛсімінің жылдамдықтың 

ӛсуіне қатынасы: 

 

,                                                   (2.2) 

мұнда М и  абсолюттік бірлікті білдіреді. 

Қаттылық механикалық сипаттаманың кез келген нүктесінде бірдей 

болуы мүмкін. Мәселен, кӛтергіш механизм үшін , синхронды 

қозғалтқыш үшін , тәуелсіз қозу тұрақты тогы үшін . Әлбетте, 

сызықты механикалық сипаттамалары тұрақты қаттылыққа ие. Қаттылық 

әртүрлі сипаттамалардың әр түрлі нүктелерінде болуы мүмкін, бұл сызықты 

емес механикалық сипаттамалармен ерекшеленеді. Осылайша, мысалы, 

асинхронды қозғалтқыштың қаттылығы теріс және іс жүзінде жазық жерде 

тұрақты болып табылады, мұнда момент экстремалды мәнге дейін жетеді, 

басқа бӛліктерде оң және ауыспалы. 

Жоғары теріс қаттылықпен механикалық сипаттамалары қатаң деп 

аталады, ал тӛмен теріс қаттылығымен - жұмсақ. Мәселен, 6-суретте 

сипаттамада жазық жерде 1 - және 3-қатаң; сипаттамасы 2 - мүлдем қатаң; 

сипаттамасы 4 - жұмсақ. Кейде іс жүзінде жоғары қаттылықты бағалаудың 

орнына келесі мәлімдеме қолданылады: «Нӛлден номиналдыға ауысқан кезде 

жылдамдықтың ӛзгеруі берілген мәннен аспауы керек» [2]. 

d

dM

0
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Қозғалтқыштардың және механизмдердің механикалық сипаттамалары 

электр жетегі теориясы мен тәжірибесінде ерекше маңызды рӛл атқарады, себебі 

келесі тапсырмаларды шешуге жол береді:   

- қалыптасқан режимнің нүктесін табу, яғни қалыптасқан режимдегі уст  

жылдамдық пен Муст  моментті анықтау;   

- қалыптасқан режимде қозғалыс орнықты бола ма, соны анықтау;  

- қозғалтқыш пен механизмнің энергетикалық жұмыс режимдерін, яғни 

қалыптасқан режимдегі энергия ағынының бағытын анықтау; 

- электр жетегінің жылдамдығы мен моментін реттеу қағидаларын 

тұжырымдау және реттеудің түрлі тәсілдеріне сандық баға беру; 

- кейбір шарттар кезіндегі жетектің ӛтпелі режимдегі беталысын 

анықтау;  

Механикалық сипаттамалардан басқа, қозғалтқыштардың 

электрмеханикалық  сипаттамалары да едәуір қызығушылық танытады, яғни 

 =  (I) айналу жылдамдығының қозғалтқыш тогына тәуелділігі. Бұл 

сипаттамалар қозғалтқыштың электрлік және жылулық жүктемелерін 

бағалауға мүмкіндік береді, құрылғыларды таңдау үшін пайдаланылады және 

т.с.с. 

Жоғарыда айтылған тапсырмалардың алғашқы екеуіне кӛшейік.  

Қозғалтқыш пен механизмнің механикалық сипаттамалары 2.3 суретте 

(тұтас сызықтар) кӛрсетілген түрге ие болсын делік.  

 

                  
 

2.3 сурет – =f2(MC) сипаттаманың айналық шағылуы кезіндегі     

қозғалтқыш пен механизмнің механикалық сипаттамалары 

 

Атап ӛткендей, қалыптасқан режимнің теңдеуі (2.1) М қозғалтқыш пен 

Мс статикалық жүктеменің қарама қарсы бағытталған моменттері 

шамаларының теңдігін ӛрнектейді. Шартқа (2.1)  табылулары үшін ордината 

осіне қатысты =f2(MC) сипаттаманың айналық шағылуы пайдаланылатын  А 

және А' нүктелері сәйкес келеді (2.3 суреттегі үзік сызық).  

Қалыптасқан режимде жетек қал. жылдамдықпен айналады, қозғалтқыш                   
Мc.қал. шамасына тең Мқал. моментті күшейтеді. 
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Әлбетте, осындай құрылыс кез келген механикалық сипаттамалар үшін 

орындалуы мүмкін; қалыптасқан режим нүктелері =f1(M) сипаттаманың 

=f2(Mc) сипаттаманың айналық шағылуымен қиылысуы арқылы анықталады.   

Кӛрсетілген құрылыстың бірқатар қиыншылықтары - =f2(Mc) 

сипаттаманың айналық шағылуын алу қажеттілігінде. Міне, сондықтан 

қозғалыс теңдеуін (2.3) Мc ӛзгерген белгісімен бірге жазу шартталған, яғни 

мына түрде: 

 

 

немесе, М және Мс  алдында белгілерді кӛрсетпейтін болсақ: 

 

.                                           (2.3) 

 

Ары қарай біз қозғалыстың нақ осы түрдегі теңдеуін пайдаланатын 

боламыз. Қалыптасқан режим үшін:  

 

.                                                  (2.4) 

 

Енді қалыптасқан режим нүктесін іздеу 2.4 суретте кӛрсетілгендей 

жеңіл орындалады.  
 

 
 

    2.4 сурет – Қозғалтқыш пен                2.4 сурет  – Жетек қозғалысының 

    механизмнің механикалық                              орнықтылығы түсінігіне 

                сипаттамасы                     

  

Ары қарай біз оңайлатылған  белгілерді пайдаланатын боламыз – 

қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын М деп, механизмнің механикалық 

сипаттамасын  Мc деп белгілейміз. 

Жетек қозғалысы қалыптасқан режимде орнықты немесе орнықсыз 

болуы мүмкін. Егер қозғалыс орнықты болса, онда кенеттен қал.-нан пайда 

dt

d
JMM C )(

dt

d
JMM C

0CMM
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болған ауытқу кезінде жетек қалыптасқан режим нүктесіне қайта оралады. 

Орнықсыз қозғалыс кезінде кез келген, тіптен ең кіші  қал. -нан болатын 

ауытқу жағдайдың ӛзгеруіне алып келеді: жетек қалыптасқан режим нүктесіне 

қайта оралмайды.  

Орнықтылық кӛзқарасы бойынша жетек белгілі бір шамада пирамида 

тәріздес (2.5 сурет): Тұрақтылық бойынша жетек белгілі бір аралықта 

пирамидке жақынырақ: егер ол табанында тұрса, онда бұл жағдай кішігірім 

кездейсоқ ауытқулардың әрекетіне қарамастан сақталады; егер де пирамиданы 

тӛбесіне қоятын болсақ, онда жағдайдың қайтымсыз ӛзгеруіне кез келген, 

тіпті ең кіші ауытқулардың ӛзі жеткілікті болады. 

2.6 суретте кӛрсетілген сипаттамалары бар жететктің қозғалыс 

орнықтылығы жайлы мәселені қарастырайық.  

Белгілі бір себеп бойынша 1< қал. болсын. Онда механикалық 

сипаттамаларға сәйкес  М1 > МС1 болады және оң үдеу сәйкес болатын М1 -

МС1=МДИН >0 оң динамикалық момент пайда болады, яғни жүйе қалыптасқан 

режим нүктесіне қайта оралады – қозғалыс орнықты.  

Осындай пайымдауды кез келген қалыптасқан режимді орнықтылыққа 

тексеру үшін жүргізуге болады. Сонымен қатар, әлбетте, моменттің сипатын 

және жылдамдықтың белгісін ескеру қажет.   

 

 
        2.6 сурет  – М C кезіндегі жетектің                 2.7 сурет – Жетектің      

                 орнықты қозғалысы                                  орнықсыз қозғалысы                                                    

                                                             

Қозғалыстың орнықтылығы жайлы мәселені шешу үшін бір уақытта 

қозғалтқыш пен механизмнің механикалық сипаттамаларын қарастыру қажет 

екенін ескерту қажет. Мұны асинхронды қозғалтқыштың 2.7 суретте 

кӛрсетілген сипаттамасы мысалында дәлелдейік. Сипаттаманың а-б аймағын 

кейде «орнықсыз» деп атайды. Біз енді осы терминді анықтауымызға болады. 

Шынында, егер механизмнің механикалық сипаттамасы тік болса (2.7 

суреттегі Мс'), онда қозғалыс А нүктесінде орнықсыз. Егер де қозғалтқыш 
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желдеткішті Мс" сипаттамасымен қозғалысқа келтірсе, онда А нүктесіндегі 

қозғалыс орнықты екеніне оңай кӛз жеткізуге болады. 

Келтірілген мысал қозғалыстың орнықтылық шартын жалпы түрде 

механикалық сипаттаманың қатаңдығы жайлы жоғарыда ендірілген түсінікті 

пайдаланумен бірге тұжырымдауға мүмкіндік береді. Қозғалыс орнықты 

болады, егер қалыптасқан режим нүктесінде мына шарт орныдалса:  

 

.                                                       (2.5) 

 

2.1.2 Электр жетегіндегі қозғалтқыштың жылдамдығы мен моментін 

реттеу түсінігі. Қалыптасқан режимдегі жетектің орнықты қозғалыс шартын 

анықтап алып, электр жетегіндегі қозғалтқыштың жылдамдығы мен моментін 

реттеумен байланысты болатын мәселелерді қарастыруға кӛшейік.    

Алдында қарастырылғаннан, қалыптасқан режимнің шарты ӛзгеруі 

үшін, яғни агрегат жұмысын басқару үшін қозғалтқыштың механикалық 

сипаттамасының пішінін ӛзгерту қажет, оған қозғалтқыштың электрлік 

кӛрсеткіштерін ӛзгерту жолымен, сондай-ақ машина қосылуының арнайы 

сұлбаларын қолдану арқылы қол жеткізуге болады .  

Жылдамдықты реттеу деп технологиялық үдеріс талаптарына сәйкес, 

қозғалтқыштың электр тізбегіне ықпалы жолымен механизмнің жұмыс денесі 

жылдамдығының мәжбүрлі ӛзгеруін айтамыз. Жылдамдықты реттеу 

қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының мәжбүрлі ӛзгерісі арқылы 

жүзеге асады. Жылдамдықты реттеу жиі статикалық жүктеме моментінің 

ӛзгерісі кезінде берілген деңгейде жылдамдықты ұстап тұру болып табылады. 

Жылдамдықты реттеу ұғымын жүктеменің артуымен және 

тӛмендеуімен болатын және қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының 

қасиеттерімен сәйкес болатын жылдамдықтың ӛзгеруімен араластырмау 

керек.  

2.8 суретте кӛрсетілген екі ерекше жағдайды қарастырайық. Бірінші 

жағдайда 1 - 2  жылдамдықтың едәуір ӛзгерісі орын алады («қал.» 

индекстері мұнда және ары қарай да түсіріліп қалдырылған), алайда ол Мс-тің  

Мс1 – ден Мс2 –ге дейінгі ӛзгерісінен болған және қозғалтқыштың механикалық 

сипаттамасына ықпалымен байланысты емес. Жылдамдықты реттеу бұл 

жағдайда жасалмайды. Екінші графикте жылдамдықтың ӛзгерісі айтарлықтай 

аз (немесе мүлдем жоқ), алайда қозғалтқыш М1 және М2 түрлі 

сипаттамаларында жұмыс жасайды, яғни жылдамдықты реттеу орын алады. 

Жылдамдықты реттеу бұл жағдайда ӛндірілмейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0C
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Жағдай қатарында қозғалтқыш арқылы арттырылатын моментті реттеу 

қажет болады. Егер, мысалы, жетек Д қозғалтқышпен (2.9 сурет) F берілген 

керіліспен Б барабанға Н жіптің оралуын қамтамасыз етсе, әрі v жіптің 

сырттан берілетін келіп түсу жылдамдығы ӛзгеретін болса, онда 

қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларын ара қашықтығы ордината 

осінен талап етілетін керіліспен және барабан радиусымен анықталатын  тік 

түзу түрінде алған дұрыс. Осындай түрдегі тапсырмалар, яғни қозғалтқыш 

моментін реттеу ӛзіндік қызығушылық танытады, алайда ары қарай біз ең 

алдымен жылдамдықты реттеу мәселесін қарастыратын боламыз, себебі олар 

тәжірибеде едәуір жиі пайда болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонымен, жылдамдықты реттеуді қозғалтқыштың механикалық 

сипаттамасының бағытты қалыптасуы арқылы байланыстыра отырып, 

сипаттамалардың бірін негізгі деп деп аламыз. Қозғалтқыштың табиғи 

сипаттамаларын негізгі сипаттама деп есептейміз, яғни қозғалтқыштың 

жұмысын анықтайтын барлық шамалардың номиналды мәндерінде орын 

алатын сипаттаманы қарастырамыз. Әрі қарай әртүрлі сипаттамаларды 

қарастырған кезде. Жылдамдықты бақылауға арналған барлық басқа 
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2.8 сурет – Электр жетегінде 

жылдамдықты реттеу 
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2.9 сурет  – Электр жетегінде моментті реттеу 

Б 
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сипаттамалар жасанды деп аталанын болады. 

Жылдамдықты реттеу, яғни жасанды сипаттамаларды алудан басқа, 

түрлі техникалық және экономикалық әсерді қамтамасыз ететін түрлі 

жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Жылдамдықты басқару әдістерін 

салыстыратын кӛрсеткіштерді қарастырайық. 

а) басқару бағыты негізгі сипаттамалардан жоғары немесе одан тӛмен 

алу мүмкіндігімен анықталады. Бір аймақтық реттеуді жасанды сипаттамалар 

табиғи деңгейден тӛмен болғанда, негізгі жылдамдықтан ажыратамыз, 

жасанды сипаттамалар табиғаттан жоғары орналасқан негізгі жылдамдықпен 

бір аймақтық реттеу, және табиғи аймақтың жоғары және тӛмен 

сипаттамаларын алуға болатын екі аймақтық реттеу деп ажыратамыз; 

б) реттеу ауқымы: 

,                                                        (2.6) 

яғни статикалық жүктеме моментінің ӛзгеру диапазоны үшін барынша мүмкін 

жылдамдықтың минимумға қатынасы. Мысалы, қозғалтқыштың жасанды 

сипаттамалары 0 нүктесінде қиылысатын тікелей сызықтар болып табылады 

(2.10-сурет) және табиғидан тӛменірек орналасқан. Статикалық жүктеменің 

МСР есептің моменті және оның ӛзгеруі мүмкін шектеулері ± МСР белгілі 

болсын. Максималды және минималды жылдамдықтар 2.10 суретте 

кӛрсетілген. 

 

 
 

     2.10 сурет - Жылдамдықтың реттеуі мен тұрақтылығының бірқатар 

ұғымына 

 

Үлкен еңіске ие сипаттаманы пайдалану оның мағынасын жоғалтады, 

себебі бұл Мс=МСР+ МСР кезеінде жылдамдықтың белгісінің ӛзгеруіне әкелер 

еді, яғни қозғалтқыш механизмнің жұмыс жасау органдарын қозғалысқа 

әкелуін тоқтатады. Болашақта біз МСР-ді қозғалтқыштың номиналды 

МИН

MAKCD



 25 

моментіне тең деп есептейміз, ал МСР номиналды моменттің 15 - 25%-ын 

құрайды; 

в) реттеудің бірсарындылығын жылдамдықтың кӛршілес мәні мен i+1 

мәнінің қатынасы арқылы сипатталады. Бірсарынды реттеу кезінде I+1 i  1 

яғни сипаттамалар бір-біріне қалай болса да жақынырақ орналасады. Бірнеше 

белгілі бір сипаттамалар бар болғанда және шама I+1 i бірліктен 

айтарлықтай ерекшеленетін жағдайда қадамдық реттеудің үлгісі бола алады. 

 г) Мс ӛзгерісі кезіндегі жасанды сипаттамалардағы жылдамдық 

тұрықтылығы. Бұл кӛрсеткіш жасанды сипаттамалардың қатаңдығымен тығыз 

байланысты. Осылайша, 2.10 суретте жылдамдықтың әртүрлі айырмашылығы е 

и и Мс-нің бірдей вариациясына сәйкес келеді, яғни бұл әдіс үшін жылдамдық 

тұрақтылығы жасанды сипаттамалардың қаттылығын тӛмендету салдарынан 

азаяды; 

д) жасанды сипаттамаларға рұқсат етілген жүктеме, яғни қозғалтқыш кез 

келген жасанды сипаттамада жұмыс істегенде ұзақ уақыт бойы дами алатын 

моменттің ең үлкен шамасы. Бұл мәселені шешудің басты белгісі қозғалтқышты 

жылыту болып табылады. Қозғалтқыштың табиғи сипаттамасында рұқсат етілген 

жүктеме белгілі - бұл қозғалтқыштың рұқсат етілген температураға дейін қызған 

кездегі номиналды моменті. Жасанды сипаттамаларға қатысты мәселені шешуді 

жеңілдету үшін біз екі жорамалды енгіземіз: қозғалтқыштың жылуы тек күштік 

қозғалтқыштағы электр тізбектеріндегі токқа байланысты мыстағы шығындармен 

анықталады деп есептейміз; біз қозғалтқыштың жылу беруі айналмалы 

жылдамдығына тәуелді емес деп есептейміз. Содан кейін рұқсат етілген 

жүктемені электр тізбегіндегі ток электр қозғалтқышының номиналды тогына тең 

деп қарастыруға болады. Кез келген электр машинасының моменті токқа I және 

магнит ағынына Ф пропорционал болады, онда: 

 

.ФIМ Hкос                                                        (2.7) 

 

Түрлендірудің әр түрлі әдістерін талдай отырып, біз Ф ӛзгерісінің сипатын 

бағалаймыз және осы негізде Мқос туралы пікір білдіреміз. Мұндай бағалау, оның 

жақын сипатына қарамастан, ӛте маңызды; 

е) экономикалық реттеу ең маңызды индикаторлардың бірі болып 

табылады және әдетте, бір немесе басқа әдісті таңдауды анықтайды. Осы курстың 

аясында бізде осы үлкен және күрделі мәселенің барлық аспектілерін зерттеу 

мүмкіндігіміз жоқ және тек екі мәселе бойынша шектелеміз: осы реттелетін әдісті 

іске асыру үшін күрделі шығындарды бағалау және осы реттелетін қозғалысты 

пайдалану үшін операциялық шығындар. Капитал шығындарды жылдамдықты 

реттеуге арналған жетекке қосылуы керек қосымша жабдықтармен бағалаймыз. 

Операциялық шығындар жайлы олардың негізгі компоненттері бағалаймыз - 

электр желісінен Р1 тұтынылатын қуат пен қозғалтқыш білігінің пайдалы қуаты 

Р2=М  арасындағы айырма ретінде, энергия шығындары немесе қуат 

шығындарымен бағаланады. Кейбір жағдайларда реттеу тиімділігін бағалай 
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отырып, біз салмағымен, жабдықтардың ӛлшемдерімен, оның сенімділігімен, 

жабдықтау желісіне әсері және т.б. қызығатын боламыз [5]. 

Берілген алты кӛрсеткіш жылдамдықты реттеудің әртүрлі әдістерінің 

жиынтық сипаттамасын береді. Ауқымды кеңістіктегі екі аймақтық реттелудің 

бірқалыпты және жоғары қаттылық сипаттамасымен жүзеге асырылып, ең аз 

мӛлшерде нақты шығындармен және күрделі шығындармен, пайдалану 

шығындарымен, жабдықтың салмағы мен ӛлшемдерімен, жоғары жұмыс 

істейтін сенімділік идеалды әдіс болар еді. 

Әлбетте, мұндай тамаша әдіс жоқ, бірақ ең тиімді рационалды 

техникалық шешімдерді алу үшін қол жетімді мүмкіндіктерді дұрыс 

пайдалану керек. 

 

2.2 Қадамды және импульсті қозғалтқыш 

 

Соңғы кездері технологиялық процестердің алуан түрлілігін 

автоматтандыру арқылы электр жетектеріне арналған цифрлық басқару 

жүйелері бақылаудың дәлдігі мен жылдамдығын арттырып, сонымен қоса 

технологиялық процестердің ӛнімділігі мен сапасын арттыра отырып, 

пайдалануын арттырады. Атап айтқанда, қадамдық немесе импульсті 

қозғалтқыштарды қолданатын сандық басқару жүйесі кеңінен қолданылады 

[1,4,5]. 

Жоғарыда шексіз айналмалы қозғалысы бар тұрақты және айнымалы 

ток қозғалтқыштарының мысалдары келтірілген. Қуат қолданылған кезде бұл 

қозғалтқыштар ажыратылғанға дейін айналады. 

Дегенмен, іс жүзінде бір қуатты импульсты қуаттандыру кезінде белгілі 

бір бұрышқа (қадам) айналдырылатын және тоқтаған кезде тоқтауға болатын 

электромеханикалық құрылғылардың бар болғаны қолайлы жағдайлар бар. 

Әрбір кейінгі импульс қолданылғанда, бұл құрылғылар бастапқы күйіне 

оралусыз бірдей қадамды қабылдауы керек. Дәл сол сияқты электромагниттік 

жетекті қадамдық бӛлгіштер жұмыс жасайды, бірақ, әдетте, олар тек 

қосқыштарды бұру үшін қолданылады. 

Сондықтан, қадамдық электр қозғалтқыштары бірқатар құрылғыларда, 

әсіресе импульстік электр сигналдарын айналудың шектеусіз бұрыштарына 

(есептегіштер, цифрлық бақылаушы жүйелер және т.б.) түрлендіру қажет болған 

жерлерде табысты қолданылады. Ең ыңғайлы қадамды қозғалтқыш тұрақты 

магнит түріндегі роторлы қозғалтқыштары, ӛйткені мұндай ротордың қуаты 

ӛшірілгенде де кезкелген тұрақты күйінде айқын тиянақтайды, яғни жадылық 

қасиетке ие.  

Мұндай қозғалтқыштың сұлбаларының кӛрінісі 2.11-суретте кӛрсетілген. 

Статор жұлдызша байланысқан, анық сипатталған үш полюс орамалдардан 

тұрады. Қозғалтқыштар бір сымға бір полярлық кернеу қолданылатындықтан, 

үш сым арқылы жұмыс істейді, ал басқа екуіне қарама-қарсы полярлық 

жүктеме қолданылады. Ротор сағат тілімен айналған кезіндегі коммутация 

тәртібі 2.1 кестеде кӛрсетілген. 
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2.11 сурет – Қадамды қозғалтқыш құрылысы 

 

2.1 кесте - Статор орамдарын коммутация тәртібі 

Полюс полярлығы №1 S S N N N S 

Дәл сол №2 N S S S N N 

Дәл сол №3 N N N S S S 

Ротор айналу бұрышы  0  60  120  180  240  300  

 

Қозғалтқыштың әр қадамында полюстердің біреуінің полярлығы ғана 

ӛзгеретінін байқау қиын емес. Мұндай коммутацияны байланысты ретінде 

(реле немесе ауыстырғыш арқылы) немесе байланыссыз жолмен жүзеге 

асыруға болады. Егер коммутация тәртібі ӛзгерсе, қозғалтқыш роторы кері 

бағытта айналады. Қозғалтқыштың қадамы 60 °. 

Қуат ӛшірілгенде, ротордың соңғы күйінде тұрақтанады, себебі оның магнит 

жолақтары статордың айқын кӛрсетілген полюстеріне тартылады. 

Импульстік қозғалтқыштың айналасында статор орамалары бар алты 

тіректі полюстер болуы мүмкін, онда қозғалтқыштың қадамы 30° болады. 

Сонымен қатар, қозғалтқыштың роторы екі ӛрнек қалыптастыратын, 

қоставрлы пішінге ие бола алады. Қозғалтқыштың роторы 1 - 1 орамдарының 

кӛмегімен жасалған ағынның жолында магнит ӛткізгіштігі ең үлкен болып 

табылатыны анық, яғни ротордың бойлық осі 1 - 1 полюстің осіне сәйкес 

келеді. Бұл ротордың күйі мен статор полюстерінің полярлығы 2.12-суретте 

кӛрсетілген, айқындық үшін, катушкалар кӛрсетілмейді. 

Келесі импульс коммутация полярлығын ӛзгертсе, осы жағдайда 

ротордың жұптары (1 - 1 және 2 - 2) арқылы құрылған ағынның максималды 

магниттік ӛткізгіштігі ротордың позициясы 2.12,б-суретінде кӛрсетілген, яғни 

бастапқы жағдайдан ротордың 30°-қа бұрылғанда (2.12-сурет, а) және т.б. 
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2.12 сурет – Қоставрлы профиль роторымен импульстік қозғалтқыштың 

жұмыс сұлбасы 

 

Импульстік қозғалтқыш роторға 2.13-суретте кӛрсетілгендей крест 

тәрізді пішін берілсе, жұмыстың әлдеқайда дәлдігін қамтамасыз етеді. а 

қалпынан б, в қалыпқа ауысқан кезде, яғни алдыңғы жағдайдағыдай 

(қоставрлы ротор) импульстер ретін суретте кӛрініп тұр, ротор әр кенет 

секірісте тек 15°-қа ғана жылжиды, сонымен қатар алаңның айналу бағытына 

қарама-қарсы бағытта айналады. Демек, ротордың айналу жылдамдығы бұл 

жағдайда алдыңғы жағдайға қарағанда 2 есе аз болады. 

 

 
                     а)                                б)                                 в) 

 

2.13 сурет – Крест тәрізді профиль роторымен импульсті      

         қозғалтқыштың жұмыс сұлбасы 

 

Қадам кӛлемін азайту үшін, кӛп полюсті реактивті қадамды 

қозғалтқыштар, әуелі машинаның саңылауында жұмыс ағынын жасау үшін 

барлық полюстер мен орамаларды бір мезгілде пайдаланады. Қозғалтқыш бір 

сатылы. Бір полюсті жүйе бар статорларда ӛзара трансформаторлы жалғанған, 

бір уақытта қосылатын екі немесе үш тұрақты ток кернеуі орамасы қосылған. 

Орамалардың біреуін қосудың полярлығын ӛзгерту арқылы ауаның 

аралықтағы ӛріс деформацияланып, қадамды бір немесе бірнеше бағытта 

ауыстырады. 

Бұл қадамның шамасы тістің бӛлінуіне тең және сондықтан ӛте аз болуы 

мүмкін. Орамалар арасындағы трансформаторлық байланыстың болуына 

байланысты импульсті ӛңдеу кезінде жинақталған ӛріс энергиясы кезекті 

импульс келген кезде бағыттаушы құрылғыда жылу ретінде таратылмайды, 

бір немесе бірнеше кӛршілес орамаларға айналады. Электромагниттік уақыт 

тұрақтысы бірнеше рет азаяды. 
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Іс жүзінде пайдаланылатын қадамдық электр қозғалтқыштар 600 - 700 Вт 

қуатқа дейін үймекте дамиды. Бұл оларды 1500 Г дейінгі статикалық синхрондау 

моментімен шағын қуаттың электромеханикалық түрлендіргіші ретінде 

пайдалануға мүмкіндік береді. Әрине, қозғалтқыш моменті электр 

қозғалтқышының жетекті электр қозғалтқышын қосатын механикалық беріліс 

қорабының берілу коэффициентіне байланысты ұлғайтылуы мүмкін.  

 

2.3 Тұрақты тоқ электр жетегіндегі тиристорлы түрлендіргіш  

 

Тиристорлы түрлендіргіш- қозғалтқыш (ТТ-Қ) сұлбасы (2.14 сурет)  

бойынша электр жетегі тұрақты тоқтың ең кӛп таралған реттелетін жетегі 

болып табылады [1,2,3].  

Электрмеханикалық (2.8) және механикалық (2.9) сипаттамалар теңдеуі 

тұрақты тоқ қозғалтқышы (ТТҚ) якорінің тиристорлы түрлендіргіштен (ТТ) 

қоректенуі кезінде келесідей түрге ие болады: 
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мұнда, RБ– тиристорлы түрлендіргіштің баламалы кедергісі;  

UТТ – ТТ шығысындағы кернеу;   

IЯ – ТТҚ якор тізбегіндегі тоқ; 

RЯ – ТТҚ якор тізбегіндегі кедергі;  

RБ – ТТ ішкі кедергісі;   

ФН – ТТҚ қоздыру ағынының номинал мәні;  

k– ТТҚ электрмеханикалық коэффицкенті. 

Түрлендіргіш кедергісінің әсері нәтижесінде ЭҚ сипаттамалары 

басқарудың тұйықталған сұлбасында табиғи сипаттамаға (2.15 сурет) 

қарағанда қатаңдығы аз болады. Алайда заманауи ТТ жүктеменің ӛзгеруі 

кезінде жылдамдықты тұрақтандыратын әртүрлі кері байланыстар 

қолданылады.  
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               2.14 сурет – ТТ сұлбасы                              2.15 сурет – ТТҚ      

                                                                               электрмеханикалық және  

                                                                             механикалық сипаттамалары 

 

ТТ жұмыс істеу принципі қоректендіруші кернеудің қалыпты жартылай 

периодында тиристор кілт тәрізді ашылуына және қозғалтқышқа осы 

жартылай периодтың бір бӛлігінің кернеуі ғана келіп түсуіне негізделген. 

(2.16 сурет). Сонымен қатар Uорт жүктемедегі орташа түзетілген кернеу 

басқару бұрышы деп аталатын α шұраның ашылу кідірісі бұрышымен 

анықталады. 

ТТ сұлбасының (үш фазалы нӛлдік реверсті) мысалы 2.17 суретте 

келтірілген. Үздіксіз ток кезінде m – фазалық басқарылатын түзеткіш үшін:  

 

.                       (2.10) 

 

 
 

2.17 сурет – Үш фазалы реверсивті ТТ сұлбасы 

 

coscossin
2

max.СРСР U
m

mUU



 31 

Осылайша, (2.8), (2.9) теңдеулерінде болады, ТТ 

максималды түзетілген кернеу Ud0 түзету сұлбасымен және   сұлбаға берілген 

кернеу кернеумен (қоректендіруші трансформатордың екінші реттік фазалық 

кернеуімен) анықталады:    

 

Ud0 = kСХU2Ф.                                                     (2.11) 

 

Сұлба коэффиценті кӛпірлік сұлба үшін 2.34 тең және нӛлдік сұлба үшін 

1.17 тең.  

 

 

Түрлендіргіштің баламалы ішкі кедергісі:  

 

RТ=RТ+п RдТ+Rк.                                          (2.12) 

 

Кӛпірлік сұлба үшін RТ екі есе үлкен (трансформатордың екі фазалық 

орамдарының кедергісі). Коммутациялық кедергінің мәні: 

 

,                                                   (2.13) 

мұндағы m - фазалар саны (кӛпірлік сұлба үшін m=6); 

                 п - шамасы тізбектей жалғанған тиристорлардың санын 

кӛрсетеді  (кӛпірлік сұлба үшін екі еселенген). 

ТТ статикалық қасиеттерін талдау кезінде оның құрылымдық сұлбасын 

тізбектей қосылған екі бӛлім түрінде ұсыну ыңғайлы (2.18 сурет): импульсті-

фазалық басқару жүйесі (ИФБЖ) және тиристорлы түрлендіргіш (күштік 

шығырдың) жүйесі. ИФБЖ кіріс сигналы Uб басқару кернеуі болып табылады, 

ол тиристорлардың α реттеу бұрышына түрленеді және күштік шығырдың 

шығысындағы Ud түзетілген кернеудің орташа мәнін анықтайды. ИФБЖ 

беріліс коэффициенті реттеу бұрышы ӛсімшесінінің басқару кернеуінің 

ӛсімшесіне қатынасын білдіреді.  

cos0dТП UU

2

mx
R T

K

α = π/6 

Ua Uc Ub 

U UСР  
α = π/3 

Ua Uc Ub 

U UСР 

2.16 сурет – ТТ жұмыс істеу принципіне  
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2.18 сурет – ТТ құрылымдық сұлбасы 
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                                       (2.14) 

 

Тиристорлы түрлендіргіштің беріліс коэффиценті түзетілген кернеудің 

орташа мәні ӛсімшесінің тиристорлардың басқару бұрышы ӛсімшесіне 

қатынасы болып табылады:   

 

.
.градэл

BU
k d

ТТ
                                         (2.15) 

 

Тәуелді терістеуіштің жалпы күшею коэффициенті түзетілген кернеудің  

орташа мәні ӛсімшесінің басқару кернеуінің ӛсімшесіне қатынасын білдіреді: 

 

                                                      (2.16) 

 

және құрылымдық сұлбаға сәйкес: 

 

.kkk ТТИФБЖn
                                          (2.17) 

 

Түрлендіргіштерде сызықтық немесе арккосинусоидалы деп аталытын 

сипаттамалары бар ИФБЖ пайдаланылады (2.19 сурет). Екінші жағдайда Ed = 

f(Uy) тәуелділіктің жұмыстық диапазоны шегінде сызықтық сипаттаманы  

аламыз.  
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2.19 сурет – ИФБЖ сипаттамалары 

 

2.4 Айнымалы токтың электр жетегіндегі жиілікті түрлендіргіш  

 

2.4.1 Жиілік түрлендіргіш – бір жиілікті айнымалы токты (кернеуді) 

басқа бір жиілікті айнымалы токқа (кернеуді) түрлендіру үшін арналған 

құрлығы.  

Заманауи жиілікті реттемелі электр жетегі (ЖРЖ) асинхронды немесе 

синхронды электрлік қозғалтқыштан және жиілікті түрлендіргіштен тұрады, 

ондағы ЖТ – жиілікті түрлендіргіш, АО – атқарушы орган  (2.20 сурет) [1,2,3].  

 

 
 

2.20 сурет - Жиілікті реттемелі жетектің құрылымдық сұлбасы 

 

Электрлік қозғалтқыш электр энергиясын механикалық энергияға 

түрлендіреді және технологиялық механизмнің атқарушы органын қозғалысқа 

келтіреді.  

Жиілікті түрлендіргіш электрлік қозғалтқышты басқарады және 

электрондық статикалық құрылғы болып табылады. Түрлендіргіш шығысында 

айнымалы амплитудасы және жиілігі бар электрлік кернеу қалыптасады.   

«Жиілікті реттемелі электр жетегі»  атауына қозғалтқыштың айналу 

жылдамдығын реттеу қозғалтқышқа жиілікті түрлендіргіштен берілетін 

қоректену кернеуінің жиілігін ӛзгерту арқылы жүзеге асуы себепші болады. 

Әлемде соңғы 5-10 жыл кӛлемінде экономиканың кӛптеген салаларындағы 

түрлі технологиялық мәселелерді шешу үшін жиілікті реттемелі электр 

жетегінің кең және табысты ендірілуі байқалады.  
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Бұл бірінші кезекте жиілікті түрлендіргіштің жаңа элементті қор 

негізінде, ең алдымен IGBT оқшауланған бекітпесі бар қос полярлы 

транзистор негізінде ӛңделуімен және жасалуымен түсіндіріледі.  

Қолданыс аясы – металлургия  (мысалы,рольгангтер жетегі), тоқыма 

ӛнеркәсібі, білдек жасау (мысалы, электрайналдырықтар және металл кесуші 

білдектер), үйірткілер, ысып жылтырататын машина, желдеткіштердің және 

сорғылардың электр жетегі және т.б.  

Шетел фирмалары, соның ішінде Siemens, Fanyk, АВВ және т.б. 

желдеткіштер, кӛлденең және тік роботтардағы, тасымалдағыштардағы 

сорғылар  үшін жиілікті басқаруды кеңінен қолданады. Америка және 

ағылшын фирмалары жетектермен жиілікті басқаруды мұнай және газ 

ӛнеркәсібінде кеңінен қолданады. Орталықтандырылған, сонымен қатар жеке 

түрлендіргіштері бар жетектер пайдаланылады.    

Ары қарай пайымдауда үш фазалы жиілікті-реттемелі электр жетегі 

жайлы сӛз қозғайтын боламыз, себебі ол ӛнеркәсіптік қолданысқа кеңінен ие.  

Синхронды электрлік қозғалтқышта қалыптасқан режимдегі n2 

ротордың айналу жиілігі  n1  статордың  магнит ӛрісінің айналу жиілігіне тең.  

Синхронды электрлік қозғалтқышта қалыптасқан режимдегі n2 

ротордың айналу жиілігі n1 айналу жиілігінен s сырғу шамасына 

айырмашылық жасайды.  

n1 магнит ӛрісінің айналу жиілігі қорек кернеуінің жиілігіне тәуелді.  

Электрлік қозғалтқыштың статор орамаларының ƒ жиілігі бар үш 

фазалы кернеуден қоректенуі кезінде айналмалы магнит ӛрісі пайда болады.  

Бұл ӛрістің айналу жылдамдығы белгілі формула бойынша анықталады:  

 

,                                                (2.18) 

 

мұндағы р- статордың полюстер жұбының саны  

Радианмен ӛлшенетін ω1 ӛрістің айналу жылдамдығынан бір минуттағы 

айналымдарды  білдіретін n1 айналу жиілігіне ӛту мына келесі формула 

бойынша жүзеге асады:  

 

,                                             (2.19) 

мұндағы - 60 ӛлшемділікті қайта есептеу коэффиценті  

(2.19) теңдеуге  ω1 ӛрістің айналу жылдамдығын қойып, мынаны 

аламыз: 
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Рисунок 8.6Рисунок 8.6 
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Осылайша, синхронды және асинхронды қозғалтқыштардың роторының 

айналу жиілігі қорек кернеуінің жиілігіне тәуелді.  

Осы тәуелділікке жиіліктік реттеу әдісі негізделген, яғни қозғалтқыш 

кірісіндегі f жиілікті түрлендіргіш кӛмегімен реттеу арқылы біз ротордың 

айналу жиілігін реттейміз [4,3]. 

Заманауи түрлендіргіштерде шығыс жиілік кең диапазон кӛлемінде 

ӛзгере алады және қоректендіруші желі жиілігінен жоғары да, тӛмен де бола 

алады.  

Кез келген жиілікті түрлендіргіш сұлбасы күштік және басқарушы 

бӛліктерден тұрады. Түрлендіргіштердің күштік бӛлігі әдетте электрондық 

кілт режимінде жұмыс жасайтын тиристорларда немесе транзисторларда 

орындалған.   

Басқарушы бӛлігі сандық микропроцессорларда орындалады және 

күштік электрондық кілттермен басқаруды, сондай-ақ үлкен кӛлемдегі 

кӛмекші тапсырмаларды (бақылау, диагностика, қорғау) шешуді  қамтамасыз 

етеді.   

Реттелмелі электр жетегінде қолданылатын жиілікті түрлендіргіштер 

күштік бӛліктің құрылымына және жұмыс істеу принципіне байланысты екі 

топқа жіктеледі:   

1) Тұрақты токтың анық кӛрсетілген аралық буыны бар жиілікті 

түрлендіргіштер.  

2) Тікелей байланысы бар жиілікті түрлендіргіштер – ТЖТ (тұрақты 

токтың аралық буынысыз). 

Түрлендіргіш топтарының әрқайсысы олардың әрбірінің тиімді 

қолданыс аясын анықтайтын артықшылықтарға және кемшіліктерге ие. 

2.4.2 Тарихи алғашқы болып  ТЖТ  (2.21 сурет) пайда болған, олардың  

күштік бӛлігі басқарылмалы түзеткіш болып табылады және тиристорларда 

және транзисторларда орындалған. Басқару жүйесі біртіндеп тиристор және 

транзистор топптарын ашады және қозғалтқыштың статор орамаларын 

қоректендіруші желіге қосады.   

 

 
 

2.21 сурет - ТЖТ құрылымдық сұлбасы  

 

Түрлендіру қағидасын айқындау үшін 2.22 суретте f1 ӛнеркәсіптік 

жиіліктік үш  фазалы кернеуді f2  реттелмелі жиіліктік бір фазалы кернеуге 

түрлендіруді жүзеге асыратын ТЖТ қарапайым сұлбасы келтірілген.  
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2.22 сурет – ТЖТ күштік бӛлігінің сұлбасы 

 

Қажетті жиілігі, амплитудасы және фазасы бар айнымалы токтың 

шығыс кернеуі кірістегі айнымалы токтың кӛп фазалы жүйесінің кернеуі 

қисығынан қалыптасады. Берілген типті құрылғыларда желі кернеуін түзету 

және оның кернеуге немесе талап етілген жиілікті токқа түрлену атқарымдары 

бір құрылғыда орындалады. Бұл энергияның бір реттік түрленуін және ПӘК 

жоғарғы мәндерін,  кіші габариттерді және ТЖТ салмағын қамтамасыз етеді. 

Олар түзеткіштер сияқты сол сұлбалар бойынша орындалады (бір фазалы, кӛп 

фазалы, нӛлдік, кӛпірлік).  

Түрлендіргіш қарама-қарсы – паралелльді нӛлдік сұлбалы екі 

жиынтықты реверсивтік түзеткіш сұлбасы бойынша орындалған. Әрбір топ 1V 

және 2V шығыс кернеуінің Т2/2 жартылай периодына тең уақытта ашылады, 

әрі оң жартылай толқын  1V  топтың жұмысы  кезінде, терісі -2V топтың 

жұмысы кезінде қалыптасады. Түрлендіргіштің шығыс кернеуі кіріс кедергі 

синусоидасының «кесіп алынған» аймақтарынан қалыптасады және шартты 

түрде  синусоидамен аппроксимациялауға болатын фазалық кернеулердің 

орайжанаушысы болып табылады (2.23 сурет). Бұл кернеудің пішіні желінің 

фазалар санына, 1V және 2V топтарының ӛткізгіштік ұзақтығын ӛзгерту 

жолымен реттеуге болатын шығыс кернеудің жиілігіне  тәуелді болады, және 

т.б.    
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2.23 сурет – ТЖТ шығыс кернеуінің пішіні 
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ТЖТ кемшілігі шығыс жиіліктің шектеулі диапазоны болып табылады. 

Қоректендіруші желінің 50 Гц  тең жиілігі кезінде ƒ2 реттеудің жоғарғы шегі 

25 Гц құрайды. Сәйкесінше, қозғалтқыштың айналу жиілігін басқару 

диапазоны кіші (1:10 артық емес) болады.  Жиілікті ары қарай жоғарылату 

шұралардың табиғи коммутациясынан бас тартумен, қоректену фазаларының 

кӛбеюімен немесе жоғарғы жиілікті кернеудің түрлендіргішке берілісімен  

байланысты. Бұл шектеу технологиялық кӛрсеткіштерді реттеудің кең 

диапазоны бар заманауи жиіліктік- реттелмелі жетектерде  осындай 

түрлендіргіштерді қолдануға рұқсат бермейді. Сондықтан реттелмелі электр 

жетегіндегі ТЖТ қолданыс аясы ақырын жүрісті бәсеңдеткішсіз электр 

жетектерімен және ротор тізбегі бойынша басқару сұлбаларымен (қос 

қоректенуші машиналар) шектелген. 

Бекітілмейтін тиристорларды пайдалану ТЖТ бағасын ӛсіретін 

салыстырмалы күрделі басқару жүйелерін талап етеді. 

Түрлендіргіш шығысындағы «кесілген» синусоида электрлік 

қозғалтқышта қосымша шығындарды, электр машинасының қатты қызып 

кетуін,  моменттің тӛмендеуін, қоректендіруші желіде ӛте күшті кедергілерді   

тудыратын жоғарғы гармоника кӛзі болып табылады. Ӛтемдеуіш 

құрылғыларды қолдану тұтас алғанда жүйенің бағасының, салмағының, 

габариттерінің жоғарылауына, ПӘК тӛмендеуіне алып келеді.  

ТЖТ-ның аталған кемшіліктерімен қатар олар белгілі бір 

артықшылықтарға ие. Оларға мыналар жатады: 

- басқа түрлендіргіштерге қатысты жоғары ПӘК (98,5% және жоғары); 

- жоғары қуатты жоғары вольтты жектектерде пайдалану мүмкіндігін 

беретін жоғары кернеулі және токтармен жұмыс істей білу;  

- бақылау сұлбалары мен қосымша жабдықтардың абсолюттік 

шамасының ӛсуіне қарамастан салыстырмалы арзандық.  

Түрлендіргіштердің мұндай сұлбалары ескі жетектерде пайдаланылады 

және жаңа жобалар іс жүзінде дамымаған. 

2.4.3 Қазіргі заманда кең қолданысқа ие, жиілікті басқарылатын 

жектектерде айқын байқалатын үзбе тұрақты токты ЖТ табады. ЖТ тұрақты 

ток үзбесімен түрлендіргішті басқарылатын түзеткішпен - БТ және дербес 

кернеу инверторы немесе ток - АИ (2.24 сурет) және БЖ басқару жүйесімен - 

B және импульстік ені түзетілген кернеу модуляциясымен - КИМ (2.25 сурет) 

түрлендіргіштерге бӛлуге болады.  

 

 

 

М 
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2.24 сурет – ЖТ басқарылатын түзеткіштерімен және дербес кернеу 

инверторымен немесе ток  

 

 
2.25 сурет – ЖТ басқарылатын түзеткіштерімен және КИМ 

 

Бұл тізбектердің бақылау деректері іс жүзінде бірдей болып табылады, 

КИМ шығыс кернеуінің гармоникалық құрамын сапалы жақсартуға мүмкіндік 

береді, бірақ ЖТ мен КИМ бұранданың коммутациялық жиілігін жоғарылату 

түрлендіргіштің жоғалуына әкеледі. Синусоидалы айнымалы кернеуді 

қалыптастыру үшін ӛзіндік кернеу түрлендіргіштері мен дербес ток 

инверторларының пайдаланылатынын атап ӛту қажет. Сонымен бірге ток 

инверторы кернеу инверторынан LФ реакторы бар болғандығымен және CФ 

сыйымдылығы жоқтығымен ерекшеленеді және керісінше кернеу инвенторы 

CФ сыймдылығы бар, ал LФ реакторы жоқ. Сол немесе басқа схеманың 

артықшылығы түрлендіргіш пен оның басқару жүйесінің күштік сұлба 

элементтерімен анықталады. Осыған байланысты, жетекшінің элементінің 

базасына байланысты кейбір белгілі ӛндірушілер дербес түрлендіргіштерге 

дауысын береді (Siemens, Rubicon, Toshiba, General Electric, Mitsubishi Electric 

және т.б.), ал басқалары қазіргі идеологияны жӛк кӛреді (Allen-Bradley, 

Hyundai, Ross Nill, Ansaldo және т.б.). 

2.26 суретте нақты кӛрсетілген тұрақты ток түйіні байланысымен типтік 

ЖТ тізбегі кӛрсетілген. Суреттің тӛменгі бӛлігі әр түрлендіргіш элементтің 

шығуындағы кернеу мен ток графиктерін кӛрсетеді [6]. 
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    uкіріс=const,                                                                                            uшығ=var, 

    f=const.                                                                                                  fшығ=var. 

 

2.26 сурет – Тікелей тұрақты ток байланысымен жиіліктегі   

түрлендіргіштің типтік сұлбасы 

 

Жеткізу желісінің айнымалы кернеуі икірісс тұрақты амплитудасы және 

жиілігі (uбж = cos nst, ƒ = cоnst) бақыланатын немесе бақыланбайтын 

түзеткішке беріледі (1). 

Түзетілген кернеу итүзет.-дің ӛршуін сүзу үшін сүзгі (2) қолданылады, 

түзеткіш және сыйымдылық сүзгісі (2) тұрақты ток түйіні байланысын 

құрайды. 

Сүзгінің шығуынан тұрақты кернеу және иd  дербес түрлендіргіштің 

кірісіне (3) беріледі. 

Тӛмендегі суретте жиілік түрлендіргіштің схемасы автономды кернеу 

инвенторы немесе ток түрлендіргіштің жиі қолданылатындығын кӛрсетеді. 

иd-да тұрақты ток кернеуі ауыспалы амплитудасы мен жиілігі бар 

үшфазалы (немесе бір фазалық) ии импульстік кернеуге айналады. Басқару 

жүйесінің сигналдарына сәйкес, электр қозғалтқышының әрбір орамасы 

күштік транзисторлар немесе түрлендіргіштің тиристорлары арқылы тұрақты 

ток түйіні байланысының оң және теріс полюстеріне қосылады. Импульсті 

қайталау кезеңінде әр орамның қосылу ұзақтығы синусоидальдық заңмен 

модулирленеді. Импульстардың ең үлкен ені жарты кезеңнің ортасында 

беріледі, ал жарты кезеңнің басына және соңына қарай тӛмендейді. 

Осылайша, басқару жүйесі қозғалтқыш орамдарына қолданылатын импульстік 

енді модуляция (КИМ) кернеуін қамтамасыз етеді. Кернеу амплитудасы мен 

жиілігі модуляция синусын функциясының параметрлері бойынша 

анықталады. Жоғары КИМ тасымалдаушы жиілігі (2 ... 15 кГц) кезде, мотор 

орамдары жоғары индуктивтілігіне байланысты сүзгі ретінде жұмыс істейді, 

сондықтан оларда синусоидальды токтар ағып кетеді. 

Басқарылатын түзеткіш түрлендіргіштер схемасында (1) бар кернеудің 
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амплитудасының ӛзгерісі тұрақты кернеу ии мен иd шамасын, сондай-ақ 

түрлендіргіштің жұмыс тәртібінің жиілігін ӛзгерту арқылы қол жеткізуге 

болады. 

Автономды түрлендіргішті шығару кезінде, ток күшейткіштерін шығару 

үшін, қажет болған жағдайда, сүзгі (4) орнатылады (IGBT үшін түрлендіргіш 

тізбектерінде шығыс кернеуінде жоғары гармониканың тӛмен деңгейіне 

байланысты сүзгіге қажеттілік жоқ). 

Осылайша, жиілік түрлендіргішінде айнымалы жиіліктің және 

амплитудасының үш фазалы (немесе бір фазалық) айнымалы кернеуі пайда 

болады ( ишығ= vаr, ƒшығ= vаr). 

Бұл класс түрлендіргіштерінде электр энергиясын қос түрлендіру 

қолданылады: тұрақты амплитудасы мен жиілігімен кіретін синусоидальдық 

кернеу түзеткіште (B) түзетіледі, сүзгі арқылы сүзіледі (Ф), түзетіледі, содан 

кейін түрлендіргіш (И) арқылы ауыспалы жиіліктегі және амплитудасының 

ауыспалы кернеуіне қайта айналдырылады. Екі еселік энергияны айырбастау 

тікелей тӛмендегі конверсиясы бар түрлендіргіштерге қатысты салмақтың 

және ПӘК ӛлшемдердің параметрлерін тӛмендетуге және белгілі бір 

нашарлауға әкеледі. 

2.4.4 Инверторларда электронды кілттер құлыпталатын тиристорлар 

GTO және олардың озық модификациялары GCT, IGCT, SGCT және 

оқшауланған қақпақпен IGBT биполярлы транзисторлар ретінде 

пайдаланылады.  

Тиристордың жиіліктік түрлендіргіштерінің негізгі қасиеті, үлкен 

токтармен және кернеулермен жұмыс істеу мүмкіндігі, сондай-ақ тікелей 

схемада ұзын жүктемені және импульстерді сақтай алатын. IGBT 

транзисторларындағы түрлендіргіштерге қатысты (95 - 98%) жоғары ПӘК 

(98% дейін) бар. 

Тиристордың жиіліктік түрлендіргіштері қазіргі кезде кернеуі 3-10 кВ 

және одан жоғары шығу кернеуі бар жүздеген киловатттан және ондаған 

мегаваттқа дейінгі қуат диапазонындағы жоғары вольтты жетектегі үстем 

жағдайға ие. Дегенмен, олардың бір кВт шығыс қуатына бағасы жоғары 

вольтты түрлендіргіштер класында ең үлкен болып табылады. GTO 

тиристорларындағы АИТ-мен бірге ЖТ-тің қуат секциясының типтік 

диаграммасы 2.27 суретте кӛрсетілген. 
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2.27 сурет - GTO триисторларында АИТ-мен ЖТ-ның қуат секциясының 

типтік диаграммасы 

 

Соңғы уақытқа дейін GTO триисторларындағы жиілік түрлендіргіштері 

тӛмен вольтты жиілікті басқарылатын жетекте де негізгі үлесіне тиесілі 

болды. Бірақ IGBT транзисторларының пайда болуымен «табиғи іріктеу» 

болды және бүгінгі күні олардың негізіндегі түрлендіргіштер тӛмен вольтты 

жиіліктегі басқарылатын жетектер аймағында кӛшбасшылар болып танылды. 

Тиристор жартылай басқарылатын құрылғы болып табылады: оны қосу 

үшін басқару терминалына қысқа импульстыберу керек, бірақ оны ӛшіру 

үшін, керісінше кері кернеуді қолданыңыз немесе қосқышты нӛлге дейін 

азайтыңыз. Бұл үшін, тиристордың жиіліктегі түрлендіргіші күрделі және 

ауқымды басқару жүйесін талап етеді [3]. 

IGBT оқшауланған қақпақшасы бар биполярлы транзисторлар 

тиристорлардың толық басқару қабілеттілігінен, қарапайым энергиясыз емес 

басқару жүйесінен, ең жоғары жұмыс жиілігінен ерекшеленеді. Нәтижесінде, 

IGBT транзисторларындағы жиіліктегі түрлендіргіштер, тұтастай алғанда, 

жетектің жылдамдығын арттыру үшін қозғалтқыштың айналу жылдамдығын 

бақылауды кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Векторлық басқаруымен асинхронды электр жетегі үшін IGBT 

түрлендіргіштер кері байланыс қадағасыз (датчиксыз) тӛмен жылдамдықта 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Жиілік түрлендіргіші үшін микропроцессорлық басқару жүйесімен 

бірлесе отырып жоғары коммутация жиілігі IGBT қолдану тиристорлық 

түрлендіргіштердің тән жоғары гармоника деңгейін тӛмендетеді. Соның 

салдарынан бұрау моменті кемитін және тӛмен жиілікте «қадамдау» деп 

аталатын ротордың аз жиілікті аймақтарында электр қозғалтқыштың 

магниттік орамында және орамдардағы тӛмен қосалқы шығындар нәтижесі. 

Трансформаторлардағы шығындар, конденсаторлық батареяларда тӛмендейді, 

олардың қызмет ету мерзімі және сымдардың оқшаулауы азаяды, қорғаныс 

құрылғыларының жалған дабылдарының саны және индукциялық ӛлшеу 

құрылғыларындағы қателіктер азаяды.  

IGBT транзисторларындағы түрлендіргіштер сол шығу қуаты бар 

тиристорлық түрлендіргіштермен салыстырғанда, бірдей шығыс қуатында 

электронды кілттердің модульдік дизайнын жоғары сенімділігімен, модульдің 



 42 

бетіндегі жылуды азайту және құрылымдық элементтердің аздығымен, аз 

мӛлшерімен, салмағымен ерекшеленеді. Олар апаттық кернеулерден және 

жоғары кернеуден толығымен қорғауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бұл 

ақаулар мен электр жетегіне зиян келтіру мүмкіндігін айтарлықтай азайтады. 

Қазіргі уақытта IGBT транзисторларындағы тӛмен вольтты 

түрлендіргіштер транзисторлы модульдерді ӛндірудің салыстырмалы 

күрделілігіне байланысты шығыс қуатының бірлігіне байланысты жоғары 

бағаға ие. Дегенмен, баға/сапа бойынша, жоғарыда айтылып кеткен қаситтерге 

сүйене отырып, олар тиристорлық түрлендіргіштерден айтарлықтай алда 

екенін анық кӛреміз, сонымен қатар соңғы бірнеше жылда IGBT модульдеріне 

бағаның тұрақты тӛмендеуі байқалды. 2.28 сурет IGBT транзисторларындағы 

ұяшықтар сұлбасы берілген. 

 
 

2.28 сурет – IGBT транзисторларындағы ұяшықтың қуат тізбегі 

 

Тікелей жиіліктік түрлендіргіш және 1-2 МВт жоғары қуаттылықпен 

жоғары вольтты қозғалтқыштарда оларды пайдаланудың негізгі кедергісі 

қазіргі уақытта технологиялық шектеулер болып табылады. Коммутациялық 

кернеу мен жұмыс токінің жоғарылауы транзисторлы модуль кӛлемінің 

ұлғаюына алып келеді, сондай-ақ кремний кристалынан жылуды тиімді түрде 

алуды талап етеді. 

Биполярлық транзисторлар шығарудың жаңа технологиялары осы 

шектеулерді еңсеруге бағытталған және IGBT қолданысының болашағы және 

жоғары вольтты жетекте де ӛте жоғары. Қазіргі уақытта IGBT транзисторлары 

жоғары вольтты түрлендіргіштерде сериялы жалғанған бірнеше бірліктік 

модульдер түрінде қолданылады. 

Соңғы жылдары кӛптеген фирмалар, бұл нарық қажеттіліктеріне 

байланысты жоғары кернеулі жиіліктік түрлендіргіштерді ӛңдеуге және 

жасауға кӛп кӛңіл бӛлді. Жоғары вольтті электр жетегі үшін жиіліктегі 

түрлендіргіштің шығу кернеуінің қажетті мәні бірнеше ондаған мегаваттқа 

дейінгі қуаттылықта 10 кВ және одан жоғары деңгейге жетеді. 
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Тікелей жиілікті түрлендірумен осындай кернеулер мен қуаттар үшін 

күрделі басқару схемалары бар ӛте қымбат тиристорлы электронды 

электронды қосқыштар қолданылады. Конвертер желіге кіріс ток шектейтін 

реактор арқылы немесе сәйкес трансформатор арқылы қосылған. 

Бір электронды қосқыштың шекті кернеуі мен тоқтығы шектеулі, 

сондықтан конвертердің шығу кернеуін арттыру үшін арнайы сұлбалық 

шешімдер қолданылады. Бұдан басқа, бұл тӛмен вольтты электронды 

қосқыштар арқылы жоғары вольтты жиілік түрлендіргіштерінің жалпы құнын 

тӛмендетеді. 

Осылайша, қазіргі уақытта жиіліктер түрлендіргіштерінің әртүрлі 

нұсқалары жұмыс принципі, тізбектік шешімдер, басқару алгоритмдері және 

т.б. ерекшеленетін айнымалы ток машиналарының жиілігін бақылауды жүзеге 

асыру үшін қолданылады. олар терең дамыған. 

Элемент базасының және басқару технологиясының дамуы, жаңа 

датчиктердің пайда болуы, микропроцессорлық және компьютерлік 

бақылауды қолдану жиіліктегі асинхронды электр жетегін жүйелі түрде 

жетілдіруді анықтайды. 

ЖТ-АҚ жүйесінің маңыздылығы мыналарды қамтиды: 

- жылдамдықты басқарудың кең спектріндегі жоғары тиімділік, себебі 

соңғы ротордың сырғанауының шағын мәнімен (шағын сырғанау шығындары) 

бүкіл бақылау ауқымында жұмыс істейді; 

- жылдамдықты тегіс реттеуге және реттеудің қажетті сипаттамалары 

мен заңдарын қалыптастыруға мүмкіндік беретін жақсы түзететін қасиеттер; 

- жүйеде пайдаланылатын АҚ қысқа тұйықталу роторының сенімділігі. 

АИ жиіліктегі түрлендіргіштерде және ПШМ жиіліктегі түрлендіргіште 

пайдаланылатын түрлендіргіштердің қуат бӛлігінің схемалық шешімдері ӛте 

жақсы орнатылған - бұл әдетте үш фазалы классикалық кӛпір схемасы. Электр 

қуатының жоғары гармоникасын және түзетілген кернеуді азайту үшін 

кӛпфазалы түзету сұлбалары қолданылады. Түрлендіргіштердің (18, 24-

импульстік сұлбалар) пульсациясының айтарлықтай ӛсуі олардың құнының 

және дизайнерлік асқынулардың ӛсуімен байланысты болғандықтан, олар 

әдетте 6-импульстік екі тізбекті қатарлас немесе параллель коммутация 

арқылы алынған 12-импульстік тізбектермен шектеледі. 

2.29-суретте үшфазалы кӛпірлі бақыланатын түзеткішті 1B, сүзгі сүзгісі 

D1, C0 реактивті қуат конденсаторы және коммутациялық конденсаторлармен 

автономды үш фазалы кӛпір кернеу түрлендіргіші бар үш фазалы жиілікті 

түрлендіргіш сұлбасы кӛрсетілген. Бұл түрлендіргіш арқылы жұмыс істейтін 

мотор генераторлық режимде желімен параллель жұмыс істей алмайды 1В 

түзеткіші бір жақты энергияны ӛткізуге ие. Генератордың режимін құру 

мүмкіндігін жасау үшін, 1B-ге қарама-қарсы параллельді түзеткішті қосу 

қажет, желілік басқарылатын түрлендіргіш. 1В түзеткіші V1-V6 тиристоры, 

V7-V12 диодтары, C1-C6 сыйымдылығы бойынша құрастырылған. Блок 

диаграммада кӛрсетілгендей: БУВ - түзеткішті басқару блогы, БУИ - инвертор 

басқару блогы, УК- түзету құрылғысы, ДН - кернеу сенсоры, ДТ - ток сенсоры.  
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2.29-суретте - автономды түрлендіргішпен үш фазалы түрлендірг 

 

АИ-дің әрекет ету қағидасын электромагниттік коммутация процестерін 

ескерместен қарастыру керек, бұл тиристорларды мінсіз кілттер деп 

қарастырады (2.30 сурет). 

 

 
 

2.30 сурет - Автономды түрлендіргіш сұлбасы 

 

Алгоритм құру үшін Ua, Ub, Uc кернеулерінің фазалық ауысу 2π / 3 

екендігін ескереді. 2.12 сурет тиісті V1-V6 тиристорларының коммутациясын 

кӛрсетеді. Алғашқы интервалда (0-2π / 3) анодтық топтың V1 кілттері ашық 

және (кезекпен) катодты топтың V6 және V2. «+» → V1 → фаза «а» (старт) → 

«0» статорының фазасы «b» (фаза «c») → V6 (V2) → «-» тізбегі арқылы ток 

ағып тұрады. Статордың «а» фазасына UП / 2 кернеуі қолданылатын болады. 

Аралықта (2π / 3-π) анодтық топ V3 және катодты тобының V2 ашылады. «+» 

→ V3 → фаза «b» (start) → «0» статорының фазасы «c» → V2 → «-» тізбегі 

арқылы ток ағып тұрады. Статордың «а» фазасына кернеу жоқ. Аралықта (π-

5π / 3) аналогтық топ V3, V5 (кезекпен) және катод тобының V4 кілт ашылады. 

«+» → V3 (V5) → фазасы «b» (фазасы «c») → «» → «V» → V4 → «-» тізбегі 

арқылы ток ағып ӛтеді. Статордың «а» фазасына кернеу -UП / 2 қолданылады. 

Сызықтық кернеу Uab = Ua - Ub ретінде анықталады. Алынған кернеу 

түрі (2.31 сурет) кернеудің кернеуі синусоидальды толқыннан айтарлықтай 
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ерекшеленетінін кӛрсетеді. Басқа фазалардың ұқсас құрылымы ӛндірісте 120 

эл. градусқа бір-біріне қатысты үшфазалы кернеулер жүйесі ӛзгергенін 

кӛрсетеді. 

 

 
 

2.31 сурет - Автономды түрлендіргіштің шығуындағы кернеуді 

қалыптастыру 

 

2.32 суретте КИМ-і бар бірфазалы кернеу түрлендіргіші кӛрсетілген, 

2.33 суретте шығыс кернеуінің қисығы бейнеленген [2,3]. 

Мысал ретінде, жоғары жиіліктегі Н  тірек кернеуі эталондық кернеу 

UН түрінде пайдаланылатын, оның кӛмегімен күштік топтардың клапандары 

ауыстырылған кезде, екі полярлы бір жақты КИМ қарастырылады. 

 

 
2.32 сурет – КИМ-і бар бір фазалы                2.33 сурет - ӚСБ шығу кезінде 

          кернеу түрлендіргіші                                     кернеуді генерациялау 
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Тасымалдаушы импульстардың ұзақтығы модуляцияланатын кернеудің 

UМ пішініне сәйкес әр кезеңге байланысты ӛзгереді. Бұл тіреуші кернеуді UНс 

модуляциямен салыстыру арқылы қол жеткізіледі және клапандарды 

ауыстыру олардың теңдігі сәтінде орын алады. 

Содан кейін шығу кернеуі логикалық функциямен сипатталады: 
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Тасымалдаушы жиілігінің ортасында орташа шығыс кернеуі ретінде 

жазылуы мүмкін 

                           ,21
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                                           (2.22) 

мұнда UП - түрлендіргіштің кірісінде түзетілген кернеу; 

t1, t2 - клапан топтарының коммутациялық күйі уақыты; 

ТН=2π/ωuнес – тіреуіш кернеу кезеңі. 

Uшығ,-да жоғары гармониканың минималды мазмұнын қамтамасыз 

ететін синусоидалы КИМ бар: 

 

,sin t
шыгПшыг UU                                       (2.23) 

 

мұнда μ=UM/UMmax – модуляцияның салыстырмалы тереңдігі; 

UMmax – максималды модуляциялау кернеуі; 

 ωшығ – шығыс кернеуінің жиілігі. 

Осылайша, КИМ жиіліктегі түрлендіргіштің шығыс кернеуінің мәні мен 

жиілігі бақыланады. 

 

 

3 Электржетектің ақпараттық каналының электр микроматиндері 

 

3.1 Жалпы ақпарат және электр машиналары туралы ақпарат 

 

Бірыңғай ақпараттық арна бірлік және байланыстар бұрын басқа бірлік 

(1.1 сурет), оны ұсынды, және бұл зерттеу, жетек элементтерін бастапқы 

деңгейі үшін жеткілікті болды. ақпараттық арна кіріс құрылғысы оператор 

жетегі және мониторинг және шешім Management Solutions провайдері үшін 

процесінің vy¬voda құрылғы туралы ақпаратты пәрмендерін қамтиды ретінде 

жаңа мақсаттар бар ақпараттық-ӛлшеу жүйесі (АӚЖ), арна және жаңа 

ұғымдарды енгізу әлдеқайда егжей-тегжейлі ӛкілдігі қажеттілігін ақпараттық 

айырбастау схемалар мен жоғарыда құрылғылар мен тізбек арнамен 

(интерфейс) басқару блогы. 

Бұл жүйенің басқарушы құрылғысы басқарушы объектінің (электр 

жетегінің қуат арнасы) АӚЖ арқылы координаттардың нақты мәндері туралы 
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ақпаратқа негізделген қозғалыс әсерінің мәндері және ақпарат туралы ақпарат 

негізінде басқару объектісіне бақылау әсерлерін тудырады. Сонымен қатар, 

АӚЖ қозғалтқыш білігіне және / немесе жұмыс элементінде [4,5] 

механикалық айнымалы сенсорларға жататын ақпараттық-электр 

машиналарының үлкен сыныбын қамтиды. 

Ақпарат қойылатын басты талап автоматтандырылған диск электр 

машиналары - жоғары дәлдіктегі қатаң тұрақты және кіріс айнымалы сондай-

анықталған функциясы болып табылады механикалық немесе электр шығу 

құндылықтарды тиісінше, электр немесе механикалық енгізу мәндерін 

(бақылау сигналдары) түрлендіру. Мысалы, айналу жиілігі n тахогенераторлар 

болып табылатын Uшығ шығыс кернеуіне айналады; Айналмалы 

трансформаторлар жағдайда болып а функциясы ретінде, сондай-ақ 

анықталған заңда түрлі шығыс кернеу мәндері, сельсинах, және сол сияқты 

магнесинах үшін бұрылу бұрышы α. 

Ақпараттық электр машиналары (ПӘК, cosφ) әдеттегі электр 

машиналары сияқты, олардың энергетикалық кӛрсеткіштеріне қатаң 

талаптарға сәйкес келмейді. Бұл талаптардың барлығы негізгі болып 

табылмайды. 

Ақпараттық аппараттар құрылғының тұрғысынан, жұмыс қағидатын, 

ток түрін және автоматтандыру сұлбаларында орындалатын функцияларды 

ескере отырып, әртүрлі. Ақпараттық электр машиналарының кеңейтілген 

жіктелуі 3.1 суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

3.1 сурет - Ақпараттық электр машиналарының классификациясы 

 

Тӛменде автоматтандырылған электржетегі пайдаланылатын электрлік 

микромашиналардың негізгі түрлерін қарастырамыз. 
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3.2 Тахогенераторлар. Құрылғы, жұмыс принципі және шығу 

сипаттамалары 

 

3.2.1 Электржетектегі ең жиі реттелетін параметр - бұл тахо 

генераторымен шығыс кернеуіне UГ айналатын механикалық біліктің айналу 

бұрыштық жиілігі . Сондықтан электромеханикалық түрлендіргіштердің осы 

класы ең кең таралған. 

Ағынның табиғаты бойынша ауыспалы және тікелей токтың 

тахогенераторларын ажыратуға болады. Ауыспалы ток тахогенераторлары 

асинхронды және синхронды болуы мүмкін. 

Тұрақты ток тахогенераторлары тұрақты магниттермен немесе 

электромагниттік қозғаумен (қозғау орамасымен) болуы мүмкін. 

Автоматтандыру сұлбаларында тахогенераторлар келесі мақсаттарда 

қолданылады: 

- айналу жылдамдығын ӛлшеу. Бұл жағдайда шығу кернеуі вольтметрге 

жеткізіледі, оның шкаласы калибрленген айн / мин; 

- жылдамдықты басқару және жылдамдықты тұрақтандыру жүйелері 

арқылы жылдам кері байланыс орнату; 

- электрлік саралауды енгізу; 

- электр интеграциясын енгізу. 

Тахогенераторларға қойылатын негізгі талаптар: 

- шығу сипаттамасының жоғары сызықтығы - тахогенератордың мінсіз 

шығу сипаттамасы болып табылатын түзу сызықтан ең аз ауытқу UГ= k ; 

- шығу сипаттамасының жоғары қарқындылығы k = UГ/ , мВ/(об/мин); 

- шығыс кернеуінің симметриялары: UГ(+ )=UГ(- ); 

- нӛлдік кернеудің UГ минималды мәні = 0 үшін  (ток генераторы үшін 

ауыспалы ток) және минималды ӛлі аймақ (тікелей ток тахографералары 

үшін); 

- ең аз қуат шығыны бар максималды шығу қуаты; 

- шығыс кернеуінің ең тӛменгі шыңы (тікелей токтың 

тахогенераторлары үшін); 

- шығыс кернеуіндегі минималды фаза ӛзгерісі (айнымалы токтың 

тахограферлері үшін); 

- ротордың инерция сәті және шағын кедергі сәті; Қоршаған ортаның 

жағдайлары ӛзгерген кезде шығу сипаттамасының тұрақтылығы; 

- жалпы ӛлшемдері мен салмағы аз; 

- жоғары сенімділік кӛрсеткіштері (ресурс, жұмыс істемеу деңгейі және 

т.б.). 

Қолдану мақсаттарына байланысты тахогенераторларға әр түрлі 

талаптар қойылуы мүмкін. 

Осылайша, жылдамдықты кері байланыспен қамтамасыз ететін 

таксомераторларға және сервоэлектр жүйелерінің демпферіне, шығыс 

сипаттамасының кернеулігіне және демалыс сигналының қуатына жоғары 
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талаптар қойылады. Шығару сипаттамасының сызықтылығы олар үшін 

маңызды рӛл атқармайды. 

Керісінше, дифференциациялау және интеграциялық жұмыстарға 

арналған тахогенераторларға, керісінше, шығыс қуатының мәні мен шығу 

сипаттамасының кернеулігі шешуші факторлар болып табылмайды, сонымен 

қатар, тахо генераторлардың жұмысын дифференциациялау және интегралдау 

элементтері. 

Функцияны ажырату үшін, тахогенератор роторын бұру керек, бұл 

функцияға пропорционалды α бұрыштары бойынша бұрылады. Шығу кернеуі 

осы функцияның туындысына тікелей пропорционалды болады: 

 

.1 dtdkU Г
                                                (3.1) 

 

Берілген функцияның туындысы бұрыштық сан ретінде ұсынылуы 

керек болған жағдайда асинхронды тахогенератордан (АТ), атқарушы 

мотордан (АМ), редуктордан (Р), желілік айнымалы трансформатордан (ЖАТ) 

тұратын арнайы тізбекті (3.2, а) пайдалану қажет. ЖАТ айналдыру жиілігі 

туынды dα / dt пропорционалды. 

Берілген функцияны уақытпен біріктіру үшін (3.2, b), оны U (t) электр 

кернеуіне түрлендіріп, тахометрдің роторын айналдыру керек, оның шығу 

кернеуі UГ (t) кез-келген уақытта U (t) кернеуін толтырады. Одан кейін 

айналмалы генератордың айналу бұрышы осы функцияның уақытқа қатысты 

интегралына пропорционал болады: 

 

 

 
3.2 сурет - дифференцирленген (а) және интегралдау (b) функцияларына 

арналған тахогенераторды қолдану cұлбалары 

 

3.2.2 Айнымалы ротордың асинхронды тахогенераторы АС 

Тахогенераторындағы ең жиі қолданылатын автоматты схема - қуыс роторлы 

асинхронды тахогенератор. Оның қасиеттері бойынша ол барлық талаптарды 

қанағаттандырады және жоғары дәлдікке жеткізілуі мүмкін. Оның негізгі 

артықшылығы, сонымен қатар, ротордың айналу жылдамдығынан шығыс 

кернеуінің жиілігінің тәуелсіздігі болып табылады. 

Асинхронды тахогенератордың сұлбасы 3.3 суретте кӛрсетілген. Статор 

орамаларының біреуіне (бұл жағдайда У-ге) кернеу жиілігінің амплитудасы 

мен жиілігіне тұрақты кернеу Uy қолданылады. Екінші орам (бұл жағдайда B) 
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сыртқы жүктемеге кедергі ZH. Тӛменде кӛрсетілгендей, Uy шығу кернеуі 

жиілікке тең тұрақты жиілікті сақтай отырып, ротордың айналу 

жылдамдығымен бірге ӛзгереді, ораманы беретін желінің жиілігі У-ге. 

3.4 суретте тахогенератордың 3.3 суретпен салыстырғанда сәл ӛзгерген 

трансформациясы кӛрсетілген, бұл ретте ротордың нақты орамасын 

коллектормен және екі жұп щеткамен ауыстырамыз: dd және qq, статор 

орамдарының Y және B осьтері бойымен орналасқан. Әрине, ротордың бүкіл 

орамасы әр жұптың щеткалары арасында орналасады, бірақ ыңғайлылығы 

үшін бір жұп щеткаларға қосылған екі роликтен тұратын роторды елестету 

мүмкін: dd немесе qq. Белгіленген щеткалармен оларға бекітілген катушкалар 

да бекітілген, бірақ оларды қалыптастыратын ӛткізгіштер ротормен бірге 

айналады және әр түрлі уақытта катушкалар түрлі ӛткізгіштерден тұрады. 

Физикалық, әрине, асинхронды тахогенератордың роторында ешқандай 

щеткалар жоқ және олар тек координат осі ретінде қызмет етеді. Біз орамаға 

(катушка), щеткаларға бекітілген dd, бойлық, және орам (катушкалар), qq-ға 

бекітілген щеткалар – кӛлденең деп атаймыз [5]. 

 

 
     3.3 сурет - Асинхронды                           3.4 сурет - Асинхронды 

    тахогенератор сұлбасы                      тахогенератордың трансформациялық 

                                                                                      сұлбасы                              

 

У кернеу статор орамына Uy кернеуі жүргізілген деп қарастырсақ, ротор 

қозғалыссыз болады. Содан кейін орамның магнитизациялау күшімен 

жасалынған магниттік ағын роторды тігінен бағытта енеді және тек осьті 

статордың фазасының осіне сәйкес келеді, яғни қылшықтарға қосылған 

бойлық орамда, бұл орамда тек ЭҚК шығарады. Бұл ЭҚК-і трансформатордың 

қайталама орамасындағы магниттік ағынның пульсациясымен туындаған 

ЭҚК-і сияқты сипатқа ие және осы себепті пульсацияның ЭҚК-і немесе ЭҚК 

трансформаторы деп атауға болады. Ұзындық орамасы щеткалар dd арқылы 

жабылғандықтан, ӛтетін ток, оның импульстік күші статор У орамасының 

ағынына қарсы бағытталған ағымды тудырады. Ротордың бойлық 

орамасының У және статор орамасының магнитизациялық күштерінің 

геометриялық сомасы жинақталатын бойлық магниттік ағыны Fd. Ротордың 
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бойлық орамасындағы оған қосылатын ЭҚК трансформаторы тиімді мәнге ие 

болады: 

                                     (3.2) 

және қоректендіру орамасының У жиілігі f, желі кернеуі Uy. Мұнда wR және 

kwR - ротордың орамасының орамдары мен орамасының коэффициенті. qq 

щеткаларына қосылған кӛлденең орамаға қатысты, ЭҚК стационарлық 

роторға енгізілмейді, ӛйткені оның осі және бойлық ағынының Фd осі ӛзара 

перпендикуляр және олардың арасында электромагниттік байланыстар жоқ. 

Демек, статор орамында В, ЭҚК-і нӛлге тең, егер ротордың тоқтап тұруы 

орын алса. 

Ротор айналдырылса, ротордың бойлық орамасындағы ЭҚК 

трансформаторының Еd сыртқы кӛрінісінің бүкіл процесі сақталады, себебі 

бұл ораманың осі стационарлық щеткалармен белгіленеді, бірақ бұл орамды 

құрастырушы тұрақты ауыстырылады. Роторлы ӛткізгіштер әлі де бұрылып 

кеткендіктен, олар айналудың ЭҚК-ін индуциялайтын Fd сызықтарын қиып 

ӛтеді. Тұрақты ток машинасында немесе коллектордағы айнымалы ток 

қозғалтқышында болғандай, айналдырудың ЭҚК-і ғана кӛлденең щеткалар 

арасында пайда болуы мүмкін, себебі бойлық орамалардың орамында ЭҚК-і 

жиынтығында бір-бірімен жойылады. ЭҚК-тің лездік мәні - щеткалар qq 

арасындағы айналу: 

 

(3.3) 

 

 

мұнда l - орамдық ӛткізгіштердің белсенді бӛліктерінің жалпы 

ұзындығы;  

D – ротордың диаметрі; 

Bd sinωt - бойлық ағынның лездік мәні; 

Фdsinωt құрылған индукцияның лездік мәні.  

Себебі l және D - тұрақты, ал индукция ағынға пропорционалды: 

 

                                                                             (3.4) 

оның тиімді құндылығы: 

 

                      
(3.5) 

 

 

яғни тұрақты ағынмен айналдырудың ЭҚК-тің  мәні айналу жылдамдығымен 

Еq және оның жиілігінің ағынның жиілігімен n, яғни жиіліктің желісімен Фd 

анықталады және айналу жылдамдығына байланысты емес. 

Ротордың кӛлденең қаптамасы қысқа мерзімде qq щеткалары арқылы 

жабылғандықтан, ЭҚК-і қолданысы бойынша магнитизм күші кӛлденең 

катушкалардың осіне бағытталған және кеңістікте бекітілген Фd ағын 

қалыптастырады, ӛйткені бұл ось стационарлық щеткалар qq арқылы 

dRwR fФwkЕ 44,4
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60

sin tB
Dn

ltBle ddq

,sin tanФe dq

,
2

dq nФ
а

Е



 52 

белгіленеді және ол арқылы Iq тогы ӛтеді. Ағымның шамасы Фd, сондай-ақ 

ЭҚК-і шамасы мен Iq ток шамасы n айналу жылдамдығына пропорционалды. 

Ағын ағымының жиілігімен Фd  пульсируют, ол ағымдағы Iq тогын тудырады, 

яғни статор орамасының Y берілу жиілігімен, статор орамасының B 

орамаларына байланысы болады және оған бірдей жиіліктегі f жиілігінің 

трансформаторын енгізеді, ол тиімді мәнге ие: 

 

                                    
,44,4 Фwk qsws

fЕ   (3.6) 

мұнда,  а  

 

Егер B орамасын  сыртқы жүктеме кедергі Zн тұйықтасақ, онда Iв, 

арқылы тоқ ӛтеді сондай-ақ Фq  ӛрісі кӛлденең ротордың орамасы және орама 

геометриялық қосындысын туғызады. 

3.2.3 Синхронды тахогенератор - айнымалы токтың қарапайым 

тахогенераторы, оның конструкциясы 3.5 суретте кӛрсетілген. 

Электр парағының болатынан алынған Сm статордың ішіне айналдыру 

полярлығы бірнеше рет (бұл жағдайда тӛрт) полюстермен дисктегі тұрақты 

тұрақты магнит болып табылатын ротор айналады. Рm.   Статордың ойықтары 

бар (3.5 суретте тек қана екі аралық кӛрсетіледі), онда орам салынған. 

Орамның ұштары  К қысқыштарға әкеледі. 

Ротор статор орамасына айналғанда, ЭҚК оның тиімді мәні ӛрнекпен 

анықталатын n  айналу жылдамдығына пропорционалды: 

 

nс
pn

wkwfФk ФЕ ораморам 1000 60
44,444,4

                          
(3.7) 

немесе                                                     

Бұл жерде  - жіберу беру 

функциясы бар күшейетін байланыс ретінде қарастырылатын 

тахогенератордың тасымалдау коэффициенті: 
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                          3.5 сурет - Тӛрт полюсті синхронды тахогенераторды жобалау 

 

Осылайша, тахогенератор бос тұрғанда, шығыс кернеуі айналу жиілігіне 

пропорционал. Алайда, E электр қозғалтқыш күштерінің жиілігі n  айналу 

жылдамдығының функциясы болып табылады, сондықтан бұл құрылғыны 

автоматты құрылғыларда пайдалану қиындық тудырады,  

атап айтқанда, жүктелген тахогенераторда, реактивті компонент (индуктивті 

және сыйымдылық) және машинаның орамасының индуктивті қарсылығы 

жиілік түрленуімен ӛзгереді, бұл басқа шығу сипаттамасына ауысады. 

Сондықтан синхронды тахогенератордың шығу сипаттамасы U = f(n) сызықты 

емес. 

Шығу кернеуінің жиілігінің айналу жиілігіне тәуелділігі және шығыс 

сипаттамаларының сызықтығы синхронды тахогенераторлардың дәлдігін 

тӛмендетеді. Сондықтан құрылғының қарапайымдылығына қарамастан және 

жылжымалы байланыстардың жоқтығына қарамастан, бұл тахогенераторлар 

автоматты жүйелерде жиі пайдаланылады. 

Бұл машина әртүрлі механизмдердің айналу жылдамдығын тікелей 

ӛлшеу үшін индикаторлық тахометр ретінде кеңінен қолданылды. Бұл 

жағдайда тахометр вальтметрге арнайы калибрленген шкала бойынша жұмыс 

істейді, бұл минутына революцияның санын кӛрсетеді (минутына айналым). 

Ауыспалы ток тахогенераторларының шығу сипаттамасы. Механикалық 

айналуды Электрлік сигналға ӛңдеу тахометр білігінің айналу жылдамдығы 

мен шығу орамасында (магниттік ағынның тұрақты жағдайында) 

электрқозғалыс  күшінің арасындағы пропорционалдылық заңына  келесідей 

сәйкес болуы керек: 

 

                                                       

(3.8) 

 

 

мұнда, Ω, α - айналдыру бұрышының бірінші туындысына тең біліктің 

айналу бұрыштық жылдамдығы. 

 

Теңдеу (3.8) икемді тахогенератордың шығу сипаттамасын анықтайды. 

Бұл тахогенераторды есептегіш құрылғыларда электрлік дифференциациялау 

үшін, сондай-ақ автоматты тізбектің тиісті жалпыланған координаталарының 

,
dt

d
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уақыт туындылары болып табылатын үдеткіш және баяулату сигналдарын 

алуға мүмкіндік береді. 

Іс жүзінде тахогенераторды нақты құрылғыларда іске қосқан кезде, ток 

ағыны оның орамдары арқылы ӛтіп, оларға кернеудің тӛмендеуін тудырады 

және Е электр қозғалтқыш күшін  тудыратын ағынның шамасының ӛзгеруінде 

ӛзін кӛрсететін электромагниттік реакцияны тудырады, бос жүріспен 

салыстырғанда. Осы факторлардың әсерінен, біріншіден, «c» масштабтау 

коэффициентінің ӛлшемі (3.8) ӛзгереді, ал екіншіден, магнит ағынының 

тұрақты күйі сақталмағандықтан, «c» коэффициенті тұрақты болмай қалады, 

нәтижесінде шығу сипаттамасы сызықты Е, Ω -ға тәуелділігінің сипатын 

жоғалтады. Әлбетте, бұл екі құбылыстың ӛзі тахогенератордың шығыс 

орамасы арқылы ӛтетін ток күші неғұрлым күшті болса, яғни сыртқы жүктеме 

қарсыласуының шамасы неғұрлым аз болса және айналу жылдамдығы 

соғұрлым жоғары болады. 

Егер шығыс орамасы машинаның айналмалы бӛлігіне қойылса, онда 

тахогенератордағы қателердің кӛзі болуы мүмкін және сыртқы тізбектің 

арасында жылжымалы байланыс (сақина немесе коллектор және қылқалам) 

орнатылуы керек. 

Соңында, жүктелген тахогенератордың шығу сипаттамасының дәлдігіне 

айтарлықтай ықпал, яғни, тәуелділіктер тұрақты серіппе жүктемесі бар, 

машинаның қызуы салдарынан орамдардың кедергісі ӛзгеруі мүмкін. 

Айнымалы тоқ  тахогенераторларында шығыс сипаттамасындағы осы қателер 

фазалық қателермен толықтырылады, бұл шығыс кернеуінің векторының 

фазасы жұмыс режимі ӛзгерген кезде кӛп немесе аз ӛзгереді. 

Тахогенератордың қателігін азайту есептелген және технологиялық 

қиындықтармен байланысты. Егер машина тек үдеткіш және баяу сигналдар 

жасау үшін арналған болса, онда шығу коэффициентінің сызықтығы 2-4% -

дан ауытқуына қанағаттанған болуы мүмкін және бұл дәлдікке қол жеткізу 

оңайырақ.  

Есептеу құрылғыларында дифференциалды байланыс ретінде жұмыс 

істегенде, дәлдікке қойылатын талаптар бірнеше есе жоғары және жиі 

сызықтықтан ауытқу тек оннан және тіпті жүзден бір бӛлікте ғана рұқсат 

етіледі. 

Қазіргі уақытта  айнымалы токтың тахогенераторын құруға болады 

сызықтықтан (амплитудалық қателіктен) ауытқуы тиісті жобалау 

параметрлері мен мұқият технологиялық технологиясымен 0,01% ауытқуы 

бар, ал фаза қателігі 0,01 ° -тен аспайды, яғни 36   

Кәдімгі тізбектерде есептеу құрылғылары амплитудадағы 0,3-0,4% қателікпен 

және фазада 0,5-1,0 ° деңгейімен қанағаттануы мүмкін [3]. 

Ӛндірістік сипаттаманың ықтимал сызықтылығын және шығыс 

кернеуінің фазасының ықтимал үздіксіздігін қамтамасыз ететін негізгі 

талаптардан басқа, тахогенераторларға басқа талаптар қойылады, олардың 

ішіндегі ең маңыздылары: 

а) радио кедергілердің болмауы; 

б) тыныш жұмыс; 
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c) құрылғының қарапайымдылығы; 

d) операциялық сенімділік; 

д) жылдамдық (кіші электромеханикалық  тұрақты уақыт); 

е) кішкентай ӛлшемі мен салмағы. 

Тұрақты ток генераторының тахогенераторы. Ауыспалы ток 

тахогенераторларымен қатар, тұрақты ток машиналары кеңінен қолданылды. 

Күрделі дизайнға қарамастан, коллекторлар мен қылшақтардың арасындағы 

сырғымалы байланыстың болуы, соғұрлым жоғары шығындар, радиожиілік 

кедергілерге қарсы қорғаныс сүзгіштерінің қажеттілігі және т.б тұрақты ток 

тахогенераторларды пайдалану бірінші кезекте фазалық қателіктің мүлде 

талап етілмейтіндігінде.  

Сонымен қатар, әртүрлі түрдегі жүктемелер жоқ (белсенді, индуктивті, 

сыйымдылық), олар шығыс кернеуінің шамасы мен шығу сипаттамасының 

нысанын кӛрсетеді. 

Тұрақты магниті бар генератор 3.6 суреттегі шашылған кӛріністе 

кӛрсетілген. Сол жақта орамалы және коллекторы бар якорь, ортасында 

тіреуішті полюстер түрінде тұрақты магниттер кӛрінеді, ал оң жағында 

қылшықтар мен қылшықтары бар тірек қалқан болып табылатын дене бар. 

 

 
3.6 сурет – Тұрақты магнитті қозғалысы бар тұрақты ток 

тотықтырғыштың бӛлшектері 

 

Тұрақты ток магниттерінің қозғалысымен және тәуелсіз тұрақты ток 

кӛзінен электромагниттік қозғаумен қозғалатын екі түрдегі ток 

тахогенераторлары бар. 

Тахогенератордың негізгі артықшылығы тұрақты магниті бар қоздыру 

үшін қуат кӛзіне және жылудың шағын әсеріне ие болмауы. Уақыт бойынша 

тұрақты магниттердің магниттік қасиеттерінің ӛзгеруі арнайы магниттік 

шунттармен (полюстер арасында жұқа кӛпірлер) ӛтелуі мүмкін. Алайда, 

қазіргі заманғы альнико, магнико магниттік қорытпалар, және басқа да 

түрлері ӛте жоғары тұрақтылық магниттік қасиеттері ұзақ уақыт бойына ие . 

Электромагнитті тәуелсіз қоздыруы бар тахогенераторларда кернеудің 

шамасына айтарлықтай әсер желінің полюстерінің орамасының кернеуінің 

ауытқуынан туындайды, себебі бұл жағдайда қозу ағынының тұрақтылығы 

жоғалады. Дегенмен, кейбір жағдайларда бұл қасиет тахогенератордың 

жүктеме тізбегіндегі элементтер болған жағдайда оң нәтиже бере алады, 

олардың масштабтық коэффициенті кернеудің кернеуінің тербелістері 

әсерінен бірдей ӛзгереді. 
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Тахогенераторларының тікелей шығу тогының шығу сипаттамасы.  

Якорьдың электр қозғалтқыш күші (кіретін электр қозғалтқыш күші), сондай-

ақ ауыспалы ток тахогенераторында айналу жылдамдығының тұрақты 

қозғалысына пропорционалды: 

 

сnсЕ
'

0
Ω                                               (3.9) 

 

Бұл сызықтық тәуелділік 3.6-суретте кӛрсетілген (Rн=∞ ушін). Машина 

кернеу қысқыштарымен сыртқы кедергісіне жүктелгенде, онда кернеудің 

тӛмендеуі тӛмендейді және келесідей болады: 

 

                                            (3.10) 

мұнда I –жүктеме тогы; 

ra – якорь тізбегінің кедергісі, коллектор мен щеткалар арасындағы 

ӛтпелі байланыстың кедергісін қамтиды. 

 

 
3.7 сурет – Тахогенератордың шықпалық сипаттамасы 
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мұнда Rн – ішкі жүктеме кедергісі, онда ra және Rн тұрақты болған 

жағдайда: 

 

               (3.12) 

мұнда жаңа масштабты коэффициент: 
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үлкен болған сайын, соғұрлым ішкі жүктемелік кедргі үлкен.  

 

3.3 Айналмалы трансформаторлар. Құрылғы, жұмыс істеу 

принципі және тағайындалуы 

 

Айналмалы трансформаторлар ротордың айналу бұрышын амплитудасы 

белгілі бір функционалдық тәуелділікпен байланысты бұрышқа айналдыруға 

арналған тұрақты ток индукциялық электр машиналары. 

Айналмалы трансформаторлар автоматты құрылғыларда ротор 

бұрышын α, мысалы, sin α немесе cos α немесе α-дің ӛзіндік функцияларына 

пропорционалды кернеулерді алу үшін қолданылады. Кейбір жағдайларда 

айналмалы трансформаторлар тригонометриялық міндеттерді (тікбұрышты 

үшбұрыштың гипотенузасын екі катеті бойынша анықтамасы ) шешу үшін 

құрылысшылар деп аталады. 

Айналмалы трансформатор фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыш 

сияқты бірдей құрылады.  

Статор мен ротор электротехникалық парақшалардан қабылданады және 

орамалар салынған пазаларға ие. Статор мен ротордың арасындағы ауа ағыны 

тұрақты.  

Статор орамдарының ұштары бекітілген қапсырмаларға тікелей 

қосылады, және ротордың орамдарының ұштары бекітілген қапсырмаларға 

жалғанған металл щеткалар байланыстырылған сақиналарға шығарылады. 

Ротордың айналу бұрышы шектеулі екенін ескере отырып, ротордың 

орамдарының ұштары икемді ӛткізгіштер кӛмегімен тікелей қысқыштарға 

қосылады. 

Әдетте, статор мен ротордың екі орамасы бір-біріне 90 бұрышпен 

жылжиды. Орамдардың кеңістіктік орналасуы 3.8 суретте кӛрсетілген. Мұнда 

S1 - S2 негізгі статор орамасы; K1 - K2 - қосалқы статор орамасы; A1 - A2 

және B1 - B2 - ротордың синусты және косинусті орамдары (бұл атаулардың 

мағынасы кейінірек анықталады). Әдетте статор орамдары (S және K) бірдей 

орындалады, яғни орам саны бір және орамдық сым қимасы бір және сол 

секциясымен бірдей байланыс сұлбасы бар. Дәл осылай, әдетте, еки роторлы 

орам осылай орындалады. 

Ротор статорға қатысты α еркін бұрышты дәл механизм беріліс 

қорабына айнала алады. Алдағы уақытта α бұрышын К статорлық орамасынан 

( немесе S перпендикуляр статорлық ӛсінен) синустық роторлық орамасына 

дейін  есептеуге келісеміз.  

8-ден 6-ға дейінгі қысқыштарын санын азайту үшін, статор 

орамаларының бір жақты қосылуы және роторлы орамалардың машинаның 

ішіндегі бір жақты байланысы кейде қолданылады, 3.9 суретте кӛрсетілгендей 

[5,6]. 
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                 3.8 сурет–Айналмалы                                    3.9 сурет-Айналмалы 

        трансформатордың орамалары                    трансформатордың орамаларды 

                                                                                    байланыстыру сұлбасы 

 

 
 

1 және 3 подшипникті қалқандар-; 2 -қаңқа; 4 - статордың ӛзегі; 5 - білік; 6 – 

ротордың ӛзегі; 7 - ротордың орамасы; 8 - байланыс сақиналары. 

3.10 сурет - Айналмалы трансформатордың бӛлшектері мен компоненттері 

 

Айналмалы трансформатордың мақсаты қандай болса да, оның 

конструкциясы статор орамдары мен ротордың ӛзара индукциясының ӛзгеруін 

қамтамасыз етуі керек, ол заңға сәйкес айналады, мүмкін, идеалды синусоидқа 

жақындай алады. Рұқсат етілген қателер кӛп жағдайда 0,05% -дан аспауы 

керек, яғни, ротордың айналу бұрышынан ӛзара индуктивтіліктің ӛзгеруінің 

нақты қисық сызығының ординаттары және кез келген нүкте соңғы 

синхрондалудан кейінгі амплитудадан 0.0005-ден астам аралығындағы 

ординатадан ерекшеленбеуі керек. Жоғары талаптар орындалуы мүмкін 
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орамдарды таңдау кезінде, статордағы және ротордағы паз саны, ауа 

ағынының шамасы, магниттік тізбектің материалы, сондай-ақ мұқият ӛндіріс 

технологиясы кезінде, штамптардың дәлділігін қамтамасыз етілуі, пакеттердің 

дұрыс құрылуы, білікпен сыртқы ротордың беті және статордың беті мен 

ротордың бетінің эксцентриситеті болмауы. 

Ротордың бұрылыс бұрышын ӛлшеу кезінде ӛрескел және ұсақ 

масштабтағы беріліс қорабы ӛте жоғары дәлдікті қамтамасыз етуі керек. Бұл 

механизм тетігі машинаның корпусына салынған немесе тәуелсіз блок ретінде 

жасалған, содан кейін айналмалы трансформатор білігіне бекітілген. 

Синусты айналмалы трансформатор. Негізгі статор орамасы S тұрақты 

тұрақты ток күші бар Айнымалы тоқ кӛзіне қосылғанын ескеріңіз. А Роторлы 

орама  сыртқы жүктемені береді, ZнА кедергісімен сипатталатын. Екінші 

статорлы орама К және екінші статорлы орама В тұйықталған. Осындай 

айналмалы трансформатордың тізбегін 3.11 суретте ұсынуға болады, К және В 

орамалары жоқ, жұмысқа қатысы жоқ ретінде. 

 

 
 

3.11 сурет – Синусты айналмалы трансформатор сұлбасы 

 

Әрі қарай, орамалардың түрін таңдау, машинаның есептелуі, оны 

жобалау және технологиялық іске асыру ротордың α ротациялық бұрышына S 

және А орамаларының арасындағы ӛзара индуктивтіліктің қатаң 

синусоидалық тәуелділігін қамтамасыз етті.  

 

 (3.14) 

онда ӛзара индуктивтіліктің максималды мәні (MsA) макс. бұрышы α = 90 °, 

яғни S және A орамасының осьтеріне сәйкес келеді. Ӛйткені, ӛзара 

индуктивтілік электромагниттік байланысты орамдардың бұрылыстар санына 

,sin)( максSASA MМ
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пропорционалды болса, онда теңдеу (3.14) теңдеулермен ауыстырылуы 

мүмкін: 

 

                                         (3.15) 

 

мұнда, a - пропорционалды коэффициент; 

wS - орамның айналым саны;  

S және wR - орамның айналымының саны A*. 

 
 

                         
 

3.12 сурет – Ротордың орамасының          3.13 сурет – Ауыстырылған синустік  

         бойлық және кӛлденең                         трансформаторлық сұлбасы 

        бұрылыстарға ыдырауы 

 

Айналмалы трансформатордың бос айналымын A ротордың орамасы 

ашық болғанда, яғни ZНА = ∞ деп қарастырыңыз. Ӛйткені бұл жағдайда А 

орамасының бойымен ағып кетпейді, содан кейін ЭҚК роторы ЕRA  тек қана S 

орамасы мен wRsin α, бойлық айналымы арасындағы ӛзара индукция ағыны 

арқылы анықталады, яғни бойлық ағынымен ғана Фd. Содан кейін: 

 

                 ,sin
максRARA EЕ

 
(3.16) 
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   (3.17) 

 

Айналу бұрышына а = 90 ° сәйкес келетін және статор орамасының ES 

электр қозғалтқыш күшінің мәніне тең келетін электр қозғалтқыш күштің 

максималды мәні - трансформация коэффициентіне: 
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Осылайша, аталған сұлба бойынша жұмыс істейтін машина 

синусоидалы айналмалы трансформатор болып табылады, онда ротордың 

электр қозғалтқыш күші айналу бұрышының синусоидалды функциясы болып 

табылады α. 

Ротор орамасы кедергіге ZнА қолданылған кезде, ток ағып ӛтеді IRA. Енді 

бойлық ағыны Фd, қазіргі уақытта бірлескен әрекеті арқылы құрылды. бар. 

статор орамасы S және айналмалы бойлық орамалар wRsinα, осы кездерде 

ӛзара индукцияның электр қозғалтқыш күшін: 

 

,sinEsЕ
k

RM

                                             (3.19) 

 

Кӛлденең орамалардан wRsinα ӛту арқылы ағым IRA статор орамасына S 

қосылмаған кӛлденең ағыны Фd жасайды, ол сонымен қатар ӛздігінен 

индукцияның электр қозғалтқыш күшін: 

                                          
(3.20) 

Ӛзіндік индуктивтілік: 

                                                   (3.21) 

мұнда A - ротордың айналу бұрышынан ауа ағынының біркелкілігіне 

тәуелді емес магниттік ӛткізгіштігі. Орамда А қозғалатын жалпы электр 

қозғалтқыш күші электр қозғалтқыш күші ĖRM  және ĖRL сомасы, яғни 

.)cos(sin 2
.....

RRASRLRMRA wIjEkEEЕ            (3.22) 

 

Ротор тогы   

                                       (3.23) 

 

мұндағы ZRА орамның A дұрыс кедергісі болып табылады. Содан кейін 

онда тұрақты фактор: 
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(3.25) 

(3.25)-тен табамыз: 
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Осы теңдеуден синусоидальды айналмалы трансформатор жүктемесі 

бойынша тәуелділіктің синусоидальдық сипаты ЕRA бұрыштан α бұрмаланған, 

себебі екінші элемент cos
2
α бар. Физикалық түрде, бұл бұрмалау жүктеме 

астында кӛлденең ағынның Фq пайда болуына байланысты, яғни, ротордың 

кӛлденең реакциясы. 

Нәтижесінде бұрмалану сипаты 3.14 суретте келтірілген. 

 

 

 
 

 

3.14 сурет – Ротордың айналу бұрышына синусоидалы айналмалы 

трансформаторлық қателіктің тәуелділігі 

 

3.14 сурет жылы қисық 1 (біз салдарынан ротордың бойлық кезегінің 

ұстануымыз әрекетке жүктеме бойлық ағынының ӛзгерісін ескермейтін болса) 

бос жүріс болып синусоидальный электр күшін білдіреді, және теңдеу (3.26) 

сол шкала салынған қисық 2, ротордың нақты ЭҚК кӛлденең ӛрісінің әсерін 

ескере отырып. қисық 1 және 2-айырмашылықты Curve 3 сәйкес келеді, яғни 

қате қисық болып табылады. теңдеу (3.26) бойынша б құны қисық 2 есептеу 

қабылданған, ӛйткені 1 болып табылады, бұрмалау, шын мәнінде, қашан b< 1 

байқалады қандай салыстырғанда ӛте десек шықты. 

Ротор орамасын A ашып (немесе алып тастасақ) және орамды B 

жүктеңіз, онда статор орамасының S және ротордың орамасының B ӛзара 

индуктивтілігі тең: 

 

                             (3.27) 

Сонда бос емес: 

                                                                               (3.28) 

 

.cos)( максSBSB MМ
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яғни косинус айналмалы трансформаторға айналды. Алдыңғы жағдайда дәл 

сол дәлелдерді қайталай отырып, сыртқы кедергіде ZHB орам жүктемесінде 

электр қозғалтқыш күші үшін келесі ӛрнек аламыз: 

 

яғни, мұнда косинус тәуелділіктің бұрмалануы sin
2
α бар деноминатордың 

мерзімімен байланысты. 

Айналмалы трансформаторларда шығыс кернеуі синус немесе айналу 

бұрышының косинус заңына қатаң сәйкес келуі керек, іс жүзінде 

симметрияландыру деп атауға болады. Ротордың реакциясынан оны ӛтеу 

жолымен қатені жою арқылы, яғни. екінші ротор орамасының (екінші 

симметрия) тиісті жүктемесі немесе екінші статор орамасы (бастапқы 

симметрия) арқылы жүзеге асырылады. 

3.3.3 Айналмалы трансформатор-құрылысшы. Суретте 3.15 

кӛрсетілгендей А айналмалы трансформаторлық сұлбасы-құрылысшы екі 

тікбұрышты үшбұрыш катетін кӛрсету үшін гипотенузаны (магнитудасы және 

бұрышы екі) анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Мұнда, статор (иондық түрі 

үздіксіз айнымалы кернеу немесе бӛлшектер) кернеу мәндері Usи Uк. Қажетті 

орамалардың кіру орнату үшін потенциометров арқылы сол бір фазалы желіге 

қосылған (K) (S) және орамасының. Ротордың орамасы тікелей сызықтық 

шараларға арналған калибрлеуге болатын құралға қосылады. Екінші ротордың 

бақылау қозғалтқыш жетегінің катушкалар (B) арналарды (күшейткіш арқылы 

қажет болған жағдайда) орамасының. мотор орамасының қозу айналмалы 

трансформатордың статор орамасының бірдей желіге тіркеледі. Басқарушы 

ротордың роторы және айналмалы трансформатор механикалық түрде 

редуктор арқылы жалғанады [3]. 
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                3.15 сурет – Айналымдағы                          3.16 сурет – Үшбұрыштың 

      трансформатор-құрылысшы сұлбасы                    гипотенузасын анықтау 

  

Сұлба келесідей жұмыс істейді. Оң жақ үшбұрыштың аяқтары (лары) 

және (k) берілген (3.16 сурет, а) және гипотенузаны (а) анықтау керек. 

Потенциометрлерден алынған кернеу айналмалы трансформатордың (S) және 

(K) орамдарына қолданылады ,, kS UU KS
онда n. бар. Осы орамасының ISwS 

және IKwK (3.16 б сурет) болмаған магниттік қанығу стресс оларды туындаған, 

ол пропорционалды болады кезде, ол ФS және ФК R ағындары осі катушкалар 

S импульсті, кеңістікте тіркелген және жасау US және UK. Осы ағындардың 

геометриялық Сонымен нәтижесінде (а) катета S қатысты және К дұрыс 

үшбұрыш бастап гипотенузы бірдей бұрыштарда (FA) орамасының (S) ғарыш 

қатысты орналасқан және (K) магниттік ағыны нәтижесінде пайда болады. Ол 

ағындарын саның ФS,ФК және ФА пропорционалды тараптар (s), (к) және (а) 

үшбұрыштың, сондай-ақ кӛрініп тұр. Ротор орамасының енетін, нәтижесінде 

магнит ағынының ФА электр күшіне ЕRA және ERB оларды қояды. 

ЭҚК (ERB) орамасының, жетек мотор ротордың әсерінен айналмалы 

трансформатор айналдыру үшін ротордың және бастайды бұруға болады (URB) 

орамасының бақылау, терминал кернеу жасайды. А орамасының электр 

қозғалтқыш күші құрылғының кернеуінің (URA) терминалдарында пайда 

болады. (URB) ротор кернеу (URA) бұрап және Ротор орамасының осьтер (А) 

және (В) бірге тӛңкерісті күйіне байланысты магнитудасы әр түрлі болады. 

орамасының кезде оның осі магнит ағынының (ФА) осіне перпендикуляр 

болатын орын алады, катушкалар ЭҚК нӛлге тең болып және қолданысқа 

мотор роторлы тоқтатады. Оның үстіне орамасының осі ағынының осі (ФА), 

және аспап дисплейлер кернеу (URA) анық, гипотенузы пропорционалды 
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болады, ең ықтимал мәні, келеді. 

 

3.4 Сельсиндер. Мақсаты, құрылғысы, жұмыс принципі және 

жұмыс режимі 

 

3.4.1 Электр жетегіне бір-бірінен қашықтықта орналасқан және бір-

бірімен механикалық тұрғыдан қосылмаған тетіктердің түрлі осьтерінің 

айналу немесе айналуын синхрондау ӛте жиі қажет. Бұл мәселе кӛбінесе 

синхронды электр жүйелері арқылы шешіледі. 

Бұл жүйеде сенсорлар мен қабылдағыштар ретінде пайдаланылатын 

микромашиндер негізгі қасиеттерін сипаттайтын селсиндер деп аталады - 

ӛзіндік синхрондау мүмкіндігі (ағылшын тілінің бірінші слогынан self-synchro 

– nizing). 

Теориялық синхрондау құрылғылары жай ротордың айналу Ротор мен 

статор орамалары арасындағы ӛзара индуктивтілік тегіс ӛзгерту болып 

табылатын айналмалы трансформаторлар емес. Датчиктегі орамдағы 

индуцирленген электр қозғалтқыш күштерінің шамасының немесе фазасының 

(немесе екеуінің) нәтижесінде пайда болатын ӛзгерістер, қабылдағыштың 

тиісті ӛзгерістерін тудырады, нәтижесінде оның дамуы орын алады. Бергіш 

пен байланыс сілтеме арқылы ӛзара алушының орамасының, синхрондау 

орамасының деп аталатын және электр желісіне қосылу орамасының және 

машиналар, магнит ағынының генерациялау бейімделген - қоздыру 

орамасының. 

Синхронды байланыстың индукциялық жүйелері, сондай-ақ сенсорлық 

сенсорлар және олар үшін қолданылатын селсин-қабылдағыштар екі фазалы 

және бір фазалы екі топқа бӛлінеді. 

Үш фазалық цельсиндер стационарда да, роторда да үш фазалы 

орамалармен бӛлінген дәстүрлі асинхронды қозғалтқыштардан еш 

айырмашылығы жоқ. машина органның бекітілген терминалдарына қосылған 

щеткамен қарсы басылған байланыс сақина, түкпір оның шығысын 

байланыстыру үшін (бұл жағдайда қадамдастыруды навита) Ротор 

орамасының қосылуын қосу үшін. 

Үш фазалы синхронды ғана бір-бірінен қашықтан екі 

қозғалтқыштардың қатаң синхронды айналу жағдайларда пайдаланылатын 

салыстырмалы түрде жоғары энергетикалық жүйелердің, деп аталатын 

«электр білігіне», (кем бағыттау кӛпірлер, қағаз машиналар, крандар және т.б. 

үшін тетігі тараған болды ). 

Бір фазалық цельсиндерде қоздыру орамаларының берілуі бірфазалы 

желіден тұрады. Кӛптеген жағдайларда синхрондау орамдары үшфазалы 

орамалар түрінде жүзеге асырылады, яғни жұлдызға қосылған үш 120 ° -дық 

бӛлек орамалардан тұрады. Бұл жағдайда селсиндер ӛте сирек 

пайдаланылады, онда синхрондау орамасы біркелкі орамдау түрінде 

жасалады. 

Жүйенің сипаттамалары тұрғысынан қоздыру орамасының орналасқан: 

статорда немесе ротордың бойынша, алайда ол операция қасиеттерін 
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тұрғысынан маңызды болып табылады. Ротор орамасының ӛрісті орналастыру 

арқылы, содан кейін біз байланыс сақина саны 2м дейін азаяды деп 

артықшылық алу. Е. түйіндерінің жедел сенімділігі қарсы әлсіз сомасын 

азайту. Алайда, қылқалам және шығыршық арқылы үздіксіз жүйесі байланыс 

сақина мен щеткалар нүктелерінде қалғаны жергілікті қызып, overcooking 

үшін соңғы қорғасын күйде ұзартылуы тудыруы мүмкін қоздыру ток ӛтеді. 

жүйесі кӛрсететін режимінде болғанда сақина саны, 3 арттыру, дегенмен 

жұмыс ӛшіру орын ал Сонымен қатар, ротор орамасының синхрондау 

орналастырылған болса, ағымдағы ғана қылқалам арқылы ӛтеді. Сонымен 

қатар, ротордың орамасының синхрондалуы кезінде теңдестіруге арналған 

жақсы жағдай жасайды. Сондықтан селсиндердің кӛбі статорға орамдық қозу 

арқылы салынған. 

Орамасының жүзеге әрқашан таратылған үндестіру болып табылады 

және ұқсас жара роторлы асинхронды қозғалтқыштың орамасының ротордың 

үшін терілген электр болат парағының цилиндрлік пакетін тесігіне сәйкес 

келеді. Қозғалыс орамдары таратылуы немесе шоғырлануы мүмкін, яғни, 

нақты полюстік машиналардың қозғаушы катушкалар түрінде болуы мүмкін. 

таратылған орамасының кемшілігі кӛрсеткіштің кбейген трансмиссия қате 

туғызады, ол (шағын қате бұрыштарда) басталатын бӛлігінде еңістігі бар 

динамометрлік мінездеме береді. Осы кемшіліктен арылу үшін, ол 

орамасының қосымша қолдану қажет, ол қиын және қымбат құрылыс 

қабылдау, машинаның кӛлденең осі бойымен қысқа тұйықталу 

қалыптастырады. Бӛлінген қозғаушы орамасы бар сельсиндер (кӛлденең 

орамасыз) жиі трансформатор режимінде жұмыс істейтін жүйелерде 

қабылдағыш ретінде қолданылады. 

Осылайша, бір фазалық цельсиндің қалыпты түрі статорда 

шоғырландырылған қоздыру орамасы бар және роторға бӛлінген синхрондау 

орамасы бар машина деп қарастырылуы тиіс. полюстерінің бірі революция 

саны шегінде ӛзін-ӛзі синхрондау мүмкіндігі болуы үшін әрқашан үндестіру 

туралы Ротор мен статор 2. кросс-қимасы болып қабылданады суретте 3.17 

кӛрсетілген. Поляктарда 120-дан 130° бұрыштық полюстері бар. Ауаның 

қисық сызығының синусоидыға дейінгі формасын жақындату үшін, ауа 

аралықтары ӛлшемі полюстің ортасынан қашықтығымен артады. Ротордың 

ойықтары тіс гармоникасын босатуға арналған. Сақиналар мен щеткалар 

арасындағы ӛтпелі кедергіні азайту үшін кӛбінесе сақиналармен 

байланыстыру орындарында күміс напайками бар металл пластиналар түрінде 

орындалады. Статор пакеті ақ электротехникалық парақшалардан 

қабылданады. 

3.18 суретте Сельсиннің бӛлшектенген түрінде бейнеленеді. Мұнда 

машинаның статоры, ортасында - сақиналы ротор, щетка ұстағыштары бар оң 

қорғаныш қалқан. 



 67 

                                   
 

3.18 сурет – Байланыс                             3.17 сурет – Магниттік                                      

   тізбектің қимасы                                        селсин бӛлшектері                                                                        

 

Индикаторлық сұлба немесе сервопрокат берілген екі бұрыштың 

сомасына немесе айырмашылығына тең бұрыш жасалуы керек болған 

жағдайларда, дифференциалдық сельсинді элементтердің бірі ретінде 

синхронды байланыс жүйесі пайдаланылады. 

Дифференциалдық селсин статор мен ротордың үш бӛлінген орамасы 

бар үш фазалы асинхронды қозғалтқышқа құрылымды түрде ұқсас, оның 

осьтері 120° ауысады. Орамдардың басы ортақ нүктеге қосылады, ал ұштар 

терминалдарға жеткізіледі, ротордың орамдары бекітілген қысқыштарға 

контактілі сақиналар мен щеткалар арқылы қосылады. Бұрылыс саны, 

катушкалардың орналасуы, статордың және роторлы орамалардың беткі және 

параметрлерінің саны бірдей. 

3.4.2 Дифференциалдық сельсиндер екі сенсордан немесе екінші 

датчиктерден жұмыс істейтін қабылдағыштар ретінде синхронды байланыс 

схемаларында пайдалануға болады. 

3.19 суретте екі типті сельсиндік сенсорлар бар индикаторлық тізбектер 

кӛрсетілген: СҚ1 және СҚ2. Олардың синхрондау орамдары статор 

орамаларына және білікке теңгерілген кӛрсеткі орналастырылған ресивер П 

ретінде әрекет ететін дифференциалдық селсин ДС роторына қосылады. 

 

 
 

3.19 сурет - Екі сенсордан қабылдағыш ретінде жұмыс істейтін 

дифференциалдық селсинмен индикаторлық беру сұлбасы 
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Егер СҚ2 сенсорының роторы СҚ1 сенсорының роторының айналу 

бағытына қарама-қарсы бағытта α2 бұрылса, онда магниттік ағындар α2 + α1 

бұрышымен жылжиды, нәтижесінде дифференциалдық сельсин роторы сол 

бұрышқа бұрылады. 

Осылайша, егер сельсин-дифференциалды ротор еркін айналдыра алса, 

онда Д1 және Д2 датчиктеріне α1 және α2 бұрыштарын бұру бағытына 

байланысты бұрыштарды: 

 

.12          (3.30) 

 

Қазіргі уақытта байланыссыз сельсиндер кеңінен таралған. Жылжымалы 

байланыстардың жоқтығы сипаттамалардың жақсы тұрақтылығын алуға және 

ұзақ уақыт бойы дәлдік класын ұстауға мүмкіндік береді. Қазіргі байланыссыз 

сельсин құрылғысы сұлбалық түрде 3.20 суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

3.20 сурет - Байланыссыз сельсин үшін құрылғы сұлбасы 

 

Ротор Р - магнитті емес материалдан P-ның кӛлбеу бұрышымен бӛлінген 

парақты болаттан алынған екі орам. Жеке ротор парақтарының ұштары білік 

осіне параллель. Екі пакет пластмассадан жасалған және цилиндр түрінде 

ӛңделеді. Роторда орам жоқ. машинаның статор негізгі пакеті C және екі бүйір 

сақина (тороид), сондай-ақ болат парақтан жұмысқа Т. пакетін және toroids, 

білік осіне ретінде, әдетте, перпендикуляр, онда парақ ұшақ тұрады. Негізгі C 

пакетінің ішкі бетінен үш фазалық түрдегі таратылған синхрондау орамасы 

салынған канавкалар салынған. Тороидтерде орам жоқ. Тороидальные іргелес 

пакеттер сыртқы магнит М парағы болат (білік осіне параллель) жинады және 

алюминий қорытпасынан жасалған сыртқы цилиндрлік органға жүктелген. 

toroids және орамдағы сақина орналасқан негізгі статор ӛрісінің оралатын 

пакетінің арасындағы Ротор қамтитын, оқшауланған сымдар жара. Байланыс 

synchros жағдайда ретінде, (сериясы қосылған) қоздыру орамасының бір 

фазалы желіге қосылған, және үндестіру орамасының - байланыс сілтемені. 

Байланыссыз сельсиннің жұмыс принципін түсіндіру үшін қозғау 

орамдарының кӛмегімен құрылған магнит ағынының жолын іздейміз. 
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Келтірілген сәтте қоздырғыш орамасындағы ток бағыты 3.20-суретте 

кӛрсетілгендей болады. Содан кейін ағым оңнан солға қарай бағытталады. 

ротордың оң жақ бӛлігінде (шеңбер крест кӛрсетілгендей) ағыны осьтік 

бағытта барады, бірақ интервал H ретінде маңызды магниттік қарсылық 

туғызып, ол, жоғары қарай бұраңыз ротордың және негізгі статор пакеті C 

арасындағы әуе соққылары ӛтеді, содан кейін сурет ұшақ аударып мәжбүр 

болады. Әрі қарай, қайтып Статор бойымен айналдыра отырып, ағыны 

ротордың сол жағын ӛткеннен кейін, ағыны екі бӛлікке бӛлінеді, Содан кейін 

статор пакетін (қоршалған нүктесі) тӛменгі бӛлігін кіреді және әуе соққылары 

арқылы ротордың үшін қайтадан, бірақ оқшаулағыш алшақтықты П. қазір сол 

тороидтар арқылы және сыртқы магниттік тізбек M ротордың оң жағына 

оралады. 

Осылайша, C негізгі пакетінен ӛту, ағын синхрондау орамасына 

ұстанады. ротордың айналады болса, онымен бірге ол қосыңыз және ағады, 

сондай-ақ оралатын синхрондау стационарлық болады, ағынының байланыс 

үндестіру байланыста бірдей заңға сәйкес әр түрлі болады. Сондықтан, 

синхронды байланыс жүйесінде контактісіз үндестіру теориялық талдау 

синхронды байланыс талдау әртүрлі болып табылады. 

3.4.3 Цельсиндердің жұмыс режимінің индикаторы. Автоматтандыру 

жүйелерінде «бұрыштық беру» екі, түбегейлі әр түрлі сұлбалармен жүзеге 

асырылады: индикатор және трансформатор. 

Кӛрсеткіш схемасы қабылдаушы осьте (кӛрсеткі, құрылғының шкаласы 

және т.б.) статикалық кедергі сәтінде болған кезде қолданылады. Бұл 

схемаларда сельсин қабылдағышы сенсормен кӛрсетілген бұрышты ӛздігінен 

басқарады. Индикаторды қосу сұлбасы 3.21 суретте келтірілген. 

 

 
 

       3.21 сурет – «Бұрыштық аударым» кӛрсеткішінің диаграммасы 

 

Датчикті және қабылдағышты қоздыру орамдарын қуаттағанда Фвл және 

Фвп сигналдарының қоздыру қозғалыстары жасалады, бұл синхрондау 

орамасындағы электромотордың күші сельсиндік сенсордағы ЕД -да және Еп  
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сельсин-қабылдағышта индуцирует етед етеді. Әрбір электр қозғалтқыш 

күшінің шамасы қозғау ӛрісінің осіне қатысты тиісті ораманың бұрыштық 

күйіне байланысты. Егер магнит ӛрісінің индукциясының гармоникалық 

заңын алсақ, онда: 

 

                          
;cosαЕЕ ДmД1 ;cosαЕЕ ПmК1   

      
);120cos(αЕЕ 0

ДmД2 );120cos(αЕЕ 0

ПmК2   

     
);240cos(αЕЕ 0

ДmД3 ),240cos(αЕЕ 0

ПmД3
 (3.31) 

 

мұнда Еm - синхрондау орамасының және қоздыру орамасының 

коаксиалды күйінде болған кезде алынатын электр қозғалтқышының ең үлкен 

мәні. 

Егер селиндер үйлесімді күйде болса, датчиктің және қабылдағыштың 

бірдей аталатын фазаларының электр қозғалтқыш күші бір-біріне тең және 

теңгерімде, сондықтан синхрондау орамдары арқылы ток ағып кетпейді. 

Датчик  αд бұрышымен айналса, электр қозғалтқыш күші бұзылады. 

Синхрондау орамдары мен байланыс желілері бойынша қозғалыс ағынымен 

әрекеттесетін ток ағымы сенсор мен қабылдағыш білігіне бірдей әрекет ететін 

сәттерді жасайды. Датчигі әдетте бекітілгендіктен, қабылдағыш бірдей 

бағытта және сол бұрышта айналады, ӛйткені келісілген жағдайда ғана ЭҚК-і 

бір-бірін теңестіреді. 

Датчиктің және қабылдағыштың бірдей фазалары бір-бірімен 

байланысқандықтан, ағым арқылы ӛтетін ток: 
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(3.32) 

  

мұнда Zф - селсиндердің бірін синхрондау орамасының импедансы және 

байланыс желісінің қарсыласуының жартысы. 

Синхрондау орамдары арқылы ағып жатқан ағымдар жеке фазалардың 

магниттелу күштерін (МК) жасайды және бұл күштер датчиктің және 

қабылдағыштың нәтижелендіруші магниттау күшін қалыптастырады. 

Алынған магнитизация күші Fdп бойлық компонентінен тұрады, қозғалыс 

ағынына бағытталады және Фвп-нің қозғалу орамасының ағынымен ӛзара 

әрекеттесетін, кӛлденең компонентті Рqп-мен сельсинді айналдыруға 

тырысады, айналмалы синхрондау сәтін жасайды: 

 

                              
sinθMM mСТ , 

(3.33) 

 

мұнда Мm - максималды синхрондау моменті; 

θ - αd және αп айналу бұрыштары арасындағы сәйкессіздік бұрышы. 

Формула (3.31) синхрондау моментінің гармоникалық тәуелділігін 

қателік бұрышында кӛрсетеді және сельсин екі тұрақты позициясы бар сияқты 
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кӛрінеді: θ = 0
о
 және θ = 180

о
. Алайда, θ = 180

о
позициясы - тұрақсыз тепе-

теңдік [3]. Ең аз наразылық Selsyn үшін θ = 180
о 

позициясынан θ = 0
о
 

позициясына жылжу үшін жеткілікті. 

 

3.4.4 Сельсиндердің трансформаторлық жұмыс режимі. 

Трансформаторлық сұлба қабылдаушы осьте айтарлықтай кедергі сәті 

болған жағдайларда қолданылады. Мұндай сұлбаларда сельсин қабылдағышы 

белгілі бір механизмді айналдыратын күшті электр қозғалтқышын басқарады. 

Трансформатор режиміндегі селсиндердің қарапайым сұлбасы 3.22 

суретте келтірілген. Сельсин-датчигі бір фазалық қозғаушы орамасы ЭҚК-ін 

синхрондау орамасындағы индуцирленген және ульсирленген магнитті ағын 

Фвд шығарады: 

 

  ;cos
1 ДтД ЕЕ  120

0

2
cos

ДтД ЕЕ ; 240
0

3
cos

ДтД ЕЕ .      (3.34)  

 

ЭҚК әрекетімен, Iф= Еф/2Zф ӛрнегін анықтайтын синхрондау және 

байланыс желілерінің ағындарының фазалы ағымдары. Мұнда «ф» 

индикаторы фазалық ток, ЭҚК және ротордың фазасының кедергісін және 

сызықтық кедергінің жартысын білдіреді. Қабылдағыштың фазалары арқылы 

ағып жатқан ағымдар, Fрп қабылдағыштың магниттелетін күшінің 

нәтижелендіруші магниттау күші жасайды. Оның кеңістіктік позициясы 

датчиктің және қабылдағыш синхрондау орамдарының орналасуына 

байланысты. 

Бастапқы күй қабылдағыштың қоздыру орамына перпендикуляр болып 

табылатын магнитизация күші орналасқан орынды қабылдайды. 

 

 
 

КТҚ - күшейтетін түрлендіргіш құрылғы; КҚ – күштік қозғалтқыш;  

БО - басқару объектісі. 

3.22 сурет - Трансформатордың «бұрыштық берілуі» сұлбасы 
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Егер сенсор сол бұрышпен белгілі бір бұрышпен айналдырылса, 

қабылдағыштың нәтижелендіруші магниттау күші кері бағытта бұрылады. Бұл 

магнитизация күші Fpпd бойлық компоненті күшейткіш-түрлендіргіш құрылғы 

арқылы қуат қозғалтқышында әрекет ететін emf қабылдағыштың қозғаушы 

орамасына әсер етеді. Бұл айналымға айналады және басқару элементін 

айналдыра бастайды және оның кӛмегімен сельсин-қабылдағыштың роторы 

пайда болатын магнитизация күші Fpп берілген бұрышқа айналады. қайтадан 

ол қабылдағыштың қоздыру орамасының осіне перпендикуляр болмайды, 

ӛйткені бұл жағдайда тек ЭҚК-і болмайды және қозғалтқыш айналатын 

болады. 

Осылайша синхроксинхронды синхрондау орамасының 

нәтижелендіруші магниттау күші қателік бұрышына тәуелді емес және бір 

фазаның магнитизация күшінің амплитудасының 1,5 есе әрқашан. 

Магнитизация күші Fd магнит ағынын Фd жасайды, ол ЭҚК датчигін 

тікелей қозғау орамасында:  

 

 sinθEsinθФ4,44fwФ4,44fwE mdВdВшыг   

             

(3.35) 

 

яғни ЭҚК шығысы сенсор мен қабылдағыш арасындағы қатенің бұрышының 

гармоникалық функциясы болып табылады. 

Трансформатордың сельсин қабылдағыштарының дәлдігі индикатордың 

сельсин-датчигі дәлдігі сияқты, яғни, дәл анықталады. Ассиметрияның 

қателігі, оған байланысты трансформатордың селсин-қабылдағыштары жеті 

класс дәлдікке бӛлінген. Трансформатор схемасының сапасына байланысты: 

нақты шығу кернеуі - Uy; қалдық шығу кернеуі - UО; арнайы шығу қуаты - Ру. 

Нақты ток кернеуі - кернеу θ=1
0
 бұрышында, бүкіл жүйенің 

сезімталдығын анықтайды. 

Қалдық кернеу UО - қателік бұрышы болмағанда ӛріс орамасындағы 

кернеу. Ол нәтижесінде алынған HC қабылдағышының магниттік байланысы 

және оған перпендикулярлық қозғаушы орамалар ӛндіріс қателіктерінен, 

шашырау ағындарының болуы және басқа да себептерден, негізінен 

технологиялық сипатта болады. Әдетте UО - 0,2 – 0,5 В құрайды. 

Арнайы шығу қуаты - θ=1
0
 кезіндегі қуат. Бұл параметр неғұрлым 

жоғары болса, бұрынғы күшейткіш жұмыс істей бастайды, жүйенің 

сезімталдығы жоғарырақ болады. 

 

3.4.5 Магнесиндер. Мақсаты, құрылғысы және пайдалану принципі. 

Беру бұрышын кішкене қашықтыққа ауыстыру қажет болған жағдайда, 

егер жетектің ӛлшемдері мен салмағы минималды болса (мысалы, әуе 

кемесіндегі қондырғыларда) қарсылық сәтінде ӛте тӛмен мәндер болса, 

байланыс селсиндерді пайдалану әрдайым мүмкін емес олардың сақиналар 

мен щеткалар арасындағы үйкеліс кезі және қарсылық кезі шамалы мӛлшерде 

болуы мүмкін, бұл сӛзсіз үлкен қателер тудырады. 

Конструкцияның күрделілігіне байланысты және осы құрылғылар үшін 

(мысалы, әуе кемелерінің алыстағы компастары) байланысты осы кемшіліктер 
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жоқ болса да, жоғарыда талқыланған типтегі контактілі емес селсиндер ӛте 

үлкен емес. Бұл проблеманы шешудің бір жолы - контактсыз микромашиннің 

датчиктері мен қабылдағыштары, ӛте қарапайым дизайн және магнеиндер деп 

аталатын минималды ӛлшемдер мен салмақтар. Магнезиялық бұрыштың 

берілуі 3.23-суретте кӛрсетілген. 

Магнесиннің негізгі бӛлігі - параллель сіңірілімнен алынатын 

стационарлы C, спираль ораманы алып жүретін жабық сақина (тороид) 

түрінде. Магнесиннің Р роторы - диаметрі магниттелген цилиндрлік пішінді 

тұрақты магнит. Д датчигі P және қабылдағыш P бірдей конструкцияда және 

олардың статор орамдары жалпы қоздыру желісінен беріледі. Статор 

орамаларының бір-біріне қатысты және электр желісінің қосылыстың 1,2 

тармағына қатысты 120 ° бұрышта орналасқан екі тармағы бар. Л байланыс 

желісі (оның біреуі де электр желісі болып табылады) датчиктің статор 

орамаларының және қабылдағыштың бірдей нүктелерін біріктіреді. 

 

 
 

3.23 сурет - Синхронды байланыс магнесиндік жүйесінің сұлбасы 

 

Селиндердің жұмысын талдаудан бастап датчик пен қабылдағыш 

арасындағы синхронды байланыс мүмкіндігі үшін оларды синхрондау 

орамдары айнымалы магниттік ағындар арқылы бұрыла отырып, қозғалтқыш 

ағыны мен синхрондау орамдары арасындағы ағындарын айналдырған кезде 

қажет болады. 

Қозу ағыны ,FФв  ағыны жүретін Λ жолының магниттік 

ӛткізгіштікте қозғау орамасының магниттандырғыш күші болып табылады. 

Сельсиндерде магнит ӛткізгіштік тұрақты мән болып табылады және 

ағынның пульсациясы уақыт n ӛзгерісіне байланысты болады. бар. 

Айналмалы токпен жұмыс істейтін қоздыру орамасы. Магнеинге қозғау 

орамасы жоқ, оның рӛлі магнит роторымен ойнайды. Бұл жағдайда магнит 

ағынының ӛзгеруі (уақытша пульсация) магнит ӛткізгіштігінің мерзімдік 

ӛзгеруіне байланысты болуы мүмкін. 

Λ ӛзгерту мынадай себептер бойынша пайда болады. магниттік ағыны 

қабылдау жабық статор рингте f жиілігі айнымалы ток magnesina статор 

орамасының азықтандыру кезінде қайраткері және 3,24 а суретінде 
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кӛрсетілгендей үздіксіз максималды теріс мәндер барынша оң ӛзгеріп, 

статорда индукция  құрушы ВВ,  бірдей жиілікті орын алады. Статор 

пермаллой материалдық, кенеттен магнит ӛткізгіштігінің ӛзгерту қасиеті бар 

және, оның үстіне, елеусіз коэрцитивтілігі бар (0,02 ав/см артық емес), яғни ол 

арттыру және Вв азайту сияқты индукциялық және ӛрісінің кернеулігін 

арасындағы айтарлықтай мәнді тәуелділік бар. 

Статистикалық сақина магнит ӛткізгіштігі және магнит ӛткізгіштігі 

қарастырылған жағдайда ВВ индукция индукциясының бір кезеңінде олардың 

ең үлкен және ең кіші мәндеріне жетеді (3.24, б сурет). Тұрақты магнит-

ротордың кӛмегімен құрылған Фс ағыны стадион арқылы жабылғандықтан 

(3.23 суреттегі нүктелі сызықпен кӛрсетілгендей), онда Λ-дың ӛзгеруіне 

байланысты оның мәні де ӛзгереді (3.24, с сурет). Бұл ағынның ауытқуы ЭҚК 

Ec-ның статор орамасының пайда болуына әкеліп соғады, ол 3.24 г -суретте 

кӛрсетілгендей желінің жиілігімен салыстырғанда қос жиілікте болады: 2f. 

 

 
 

3.24 сурет - Магнесин теориясындағы 

 

Қарапайымдық үшін біз 3.24 суреттегі барлық шамаларды уақыттың 

синусоидальды функциялары ретінде ұсындық, ӛйткені жарылғыш заттардан 

басқа, олардың барлығы BB және H арасындағы бейсызық байланысты үлкен 

гармоникаға ие болады. 

Жүйе келіспеушілікте, яғни датчиктің магниттік осьтері мен 

қабылдағыш роторларында тең емес жағдайға ие деп есептейік. Ӛйткені ЭҚК 

қатысты негізгі жиілік, статор орамасы Фв ағынымен индуктелетін, датчиктің 

және қабылдағыштың 1 және 2, 2 немесе 2, 3 және 3 тармақтары ротордың кез 

келген позициясына эквипотенциалды болғандықтан, онда негізгі 

жиіліктердің ағымдары біріктірілген сымдар арқылы айнала алмайды (қуат 

сымдары арқылы ӛтетін магнитизация тоғын қоспағанда). Қосарлы 
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жиіліктердің ағымына келетін болсақ, роторлардың әртүрлі позицияларында 

олар байланыс желісінде ағып кетеді. Магниттік ағынның Фс ауытқуына 

байланысты статор орамаларында индуцирленген екі жақты жиіліктегі Ес ЭҚК 

қатысты, бұл жағдайда сенсор мен қабылдағыш орамдарының ұқсас белгілері 

әр түрлі потенциалдарға ие. 

Мұны 3.25 суретті қарастырудан оңай түсінуге болады, оның кӛмегімен 

роторлардың нақты орналасуы үшін және 1-бӛліктегі 1-ден 2-ге дейінгі 

аралықта нӛлге тең болады, ӛйткені Фс жартысы кері бағытта сол секцияның 

бұрылыстарының екінші жартысын ӛткізеді. 

Қабылдағышқа келсек, мұнда Фс ағынының әрбір жартысы статор 

орамасының 1 - 2 секциясының әртүрлі бұрылыстарын ӛткізеді, демек, 2f 

жиілігі бар токтар теңестіріледі датчиктің және қабылдағыш орамдарының 1 - 

1 және 2 - 2 нүктелерінің арасында ӛтеді. Сол себепті ораманың басқа 

бӛліктеріне де (2 - 3 және 3 - 1) қолданылуы мүмкін. 

Қосарлы жиіліктердің ағымдары арқылы пайда болатын магниттелетін 

токтар, Фс (бір жиілікте ӛзгеріп) ағынымен ӛзара әрекеттеседі және датчиктің 

және қабылдағыш роторларын үйлестірілген күйде бұруға бейім сәттерді 

құрады, содан кейін 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3 нүктелерінің потенциалы айналады, сол 

сияқты қосарлы жиілікте, байланыс желісіндегі ток тоқтатылады және 

үндестіру уақыты нӛлге тең болады [6]. 

 

 
 

3.25 сурет - Магнит-ротордың теңсіз орналасуында синхрондау 

токтарының теңестірілуі 

 

Магнесин сельсин секілді, бір айналым ішінде ӛзін-ӛзі синхрондау 

қасиетіне ие, ӛйткені оның роторы поляризацияланған. 

Магнесиннің нақты синхрондау сәті ӛте аз, бірақ ротордың тӛмен 

салмағы мен тӛмен инерциясымен, магний трансмиссиясының қателік 

бұрышы, ротордың мұқият ортасында орналасуы және статорда қалдық 

магнитизм байқалмаған жағдайда, тек 1 - 2,5 ° құрайды. 
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4 Автоматтандырылған электржетектің ақпараттық арнасының 

негізгі элементтері 

 

4.1 Жалпы мәліметтер және элементтердің жіктелуі 

 

4.1.1 Жоғарыда анықталғандай, электр жетегі - бұл екі арнаны қамтитын 

физикалық жүйе - бақыланатын электромеханикалық энергияны түрлендіруді 

жүзеге асыратын қуат және ақпарат арнасы (4.1 сурет). 

Электржетектегі басқару процесі басқару коэффициентін ӛзгертудің 

қажетті заңын орындау үшін бақылау объектісінде (қуат арна) бақылау 

әрекеттерін қалыптастыру процесі болып табылады, ал басқару құрылғысы - 

басқару процесін қамтамасыз ететін техникалық құралдар жиынтығы. 

Техникалық құралдардың осы жиынтығы әрқайсысы алдыңғы 

элементтен алынған сигналды (ақпаратты) айырбастауға және кейінгі 

элементке беру үшін белгілі бір функцияларды ӛздігінен жүзеге асыратын 

бӛлек сындарлы аяқталған құрылғылар немесе тізбекті элементтер жиынтығы 

болып табылады. 

Жалпы алғанда, электр жетегінің қуат каналын басқару үдерісіне 

қатысатын ақпараттық арнаның барлық элементтерінің жиынтығы 

автоматтандырылған басқару жүйесі деп аталады. Жүйе басқару 

құрылғысынан, оператор пәрмендері үшін кіріс құрылғысынан, дискінің жай-

күйі туралы ақпарат алу үшін шығыс құрылғысынан және басқару 

шешімдерін қабылдау үшін техникалық процедурадан, ақпараттық ӛлшеу 

жүйесінен және басқару құрылғысы үшін интерфейстен тұрады. жоғарыдағы 

құрылғылармен бірге. 

4.1.2 Осылайша, кез-келген күрделі автоматтандырылған жүйе 

элементтердің белгілі бір жиынтығынан тұрады. 

Автоматты жүйелердің алуан түрлері генерацияланады және әртүрлі 

элементтер, олар, ӛз кезегінде, оларды жіктеу қажеттілігіне әкеледі. Жиі жиі 

жіктелу белгілері ерікті түрде таңдап алынады және бұл жағдайда ол мақсатқа 

жетпейді, тіпті қажетті элементтерді таңдаған кезде дезориентті кӛрсетеді. 

Сондықтан, автоматтандыру элементтерін жіктеу үшін негіз ретінде 

пайдаланылуы тиіс сипаттамаларды анықтау және дәлелдеу ӛте маңызды. Бұл 

жағдайда ең маңыздысы - орналасудың кезектілігі, негізгі және қосалқы 

ерекшеліктерді таңдау, яғни тиісті иерархиялық құрылымды дамыту. Бұл 

мәселелер әлі күнге дейін жеткіліксіз назар аударылады, мүмкін, кӛптеген 

элементтердің тұжырымдамасы туралы кейбір белгісіздікке байланысты 

болуы мүмкін, бірақ бұл элементтер элементтердің ғылыми жіктелуін 

жүргізуге кӛмектеседі және осылайша автоматтандыру элементтерінің 

теориясының негіздерін нығайтуға кӛмектеседі. 

Жіктеу сұлбасы функционалдық ерекшеліктерге негізделуі мүмкін [6]. 

Бұл жағдайда элементтер келесі сыныптарға бӛлінеді: ақпарат, салыстыру, 

бӛлу, пайда, есептеу, жады, логика, орындау, кӛмекші элементтер (4.1 сурет). 
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Белгісіздіктің белгілі бір үлесі болашақта қосымша функционалдық 

сипаттамалары бар сыныптардан тұратын кӛмекші элементтер класында 

болады. 

Ұсынылған элементтер кластары жиынтығы ӛлшеу, басқару, реттеу 

және бақылаудың кез-келген автоматтандырылған жүйесін құруға мүмкіндік 

береді. Таңдалған іргелі және қосалқы сипаттамаларға байланысты 

элементтердің әрбір сыныбы, ӛз кезегінде, субкласы, топтар, кіші топтар, 

түрлері, кіші түрлері және т.б. 

Жоғарыда келтірілген жіктеу схемасында бірнеше элементтердің негізгі 

ерекшеліктері ғана берілген, яғни толық емес және әрі қарай нақтылау және 

дамыту қажет. 

 
 

4.1 сурет - Ақпараттық арна жіктеу сұлбасы 

 

Басқару объектісінің жай-күйі туралы ақпаратсыз және басқару 

әрекеттеріне жауап беруі жоқ басқару жүйесі жұмыс істей алмайды. Бұл 

ақпаратты қамтамасыз ететін жүйелер элементтері түрлендіргіштерді ӛлшейді. 

Автоматтандыру мамандары «бастапқы конвертер» немесе «сенсор» 

терминдерін пайдаланады. Болашақта «бастапқы конвертер» термині ӛлшеу 

қондырғысының жұмыс принципін сипаттау үшін және «сенсор» термині - 

дизайнды түсіндіргенде қолданылады. 

Датчиктердің екі түрі бар: оларды түрлендіру қағидасына байланысты: 

- параметрлік (немесе пассивті), онда бақыланатын мӛлшердегі ӛзгеріс х 

тиісті ӛзгерістермен, мысалы, датчиктің белсенді, индуктивті және 

сыйымдылық кедергісімен бірге жүреді. Бұл жағдайда сыртқы энергия 

кӛздерінің болуы параметрлік датчикті пайдаланудың міндетті шарты болып 

табылады; 
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- басқарылатын шаманың ӛзгерісі x-тағы сенсордың шығысындағы emf-

ң тиісті ӛзгерістерімен бірге жүретін генератор (немесе белсенді) (мысалы, 

ЭҚК пайда болуы -термо, пьезо-, фотоффект және электр зарядының 

туындауына әкелетін басқа құбылыстарға байланысты болуы мүмкін). Бұл 

датчиктер қосымша энергия кӛзін қажет етпейді, әсіресе осы оқу құралының 

үшінші бӛлімінде талқыланған тахогенераторларға тән мысалдар. 

Шығу сигналының түріне байланысты ӛлшеу түрлендіргіштері 

аналогтық, дискретті, реле болып табылады, табиғи немесе бірыңғай шығу 

сигналымен. 

Автоматтандырылған электржетекті түрлі технологиялық процестерге 

енгізу әртүрлі физикалық шамалардың кӛлемін ұлғайтуды талап етеді, бұл 

ӛлшеу түрлендіргіштерінің белгілі бір санына сәйкес келуі керек. Сонымен 

қатар, қазіргі уақытта ӛлшеу түрлендіргіштерінің саны ӛлшенген шамалардың 

санынан айтарлықтай асып кетеді, ӛйткені сол физикалық мӛлшерді әртүрлі 

конструкциялардың түрлі әдістерімен және сенсорларымен ӛлшеуге болады. 

Сондықтан, электр жетегінің ақпараттық-ӛлшеу жүйесі сенсорларының класы 

әсіресе кең таралған. 

Салыстырмалы құрылғы кӛбінесе тапсырманың кіріс құрылғысынан 

реттелетін параметрдің нақты мәні мен берілген (анықтамалық) мәні 

арасындағы айырмашылық анықталған тәуелсіз элемент түрінде кӛрсетіледі. 

датчиктің алынған сигнал, реттеу қондырғысынан жеткіліксіз, ӛйткені ӛлшеу 

құрылғыдан сигнал, кӛп жағдайда байқалады айтарлықтай жетілдірілген 

ӛзгеріссіз және үстеме немесе модификацияланған (қарапайым жағдайларда) 

салыстыру құрылғы арқылы реттейтін мүшесі берілуі мүмкін элемент. 

Күшейту элементтері негізінен орындалатын функциялармен бӛлінеді: 

ток, кернеу, тікелей және айнымалы ток күші күшейткіштері. Сонымен қатар, 

жұмыс қағидасына байланысты электр күшейткіштер электронды, магниттік, 

иондық, электромеханикалық, электромеханикалық, фотоэлектрлік, 

гальваномагнитті және түрлі сызықтық емес жүйелерге негізделген болуы 

мүмкін. Ӛз кезегінде кез келген әрекет принципі күшейткіштері де 

тармақталған жіктеу сұлбасына ие. 

Басқару элементтері болуы мүмкін: тӛменгі деңгейдегі басқару кіші 

жүйелер, мысалы, ішкі жүйесі бақылау тиристорлық ӛңдегіш немесе жиілігі 

сияқты тӛменгі деңгейі кіші, бақылау, мысалы, басқарудың ішкі жүйесі 

тиристорлық немесе транзисторлар қосқыш (1.5 сурет); ревостатикалық 

клапандар және ұқсас құрылғылар. Кейбір жағдайларда, нормативтік 

элементтері құрылымдық реттеу объектісіне біріктірілген болуы мүмкін және 

оның ажырамас құрамдас бӛлігі, мысалы, ұшақ дӛңгелегі немесе тепкіш сорғы 

болуы [1, 2]. 

Есептеу элементтері үшін негізгі функция - функционалдық тәуелділік, 

яғни логикалық, логарифмді, потенциалдау, тригонометриялық функцияларды 

жүзеге асыру, уақыт бойынша, параметрге, уақыт бойынша интеграцияға, 

параметрлерге қатысты дифференциациялауға қосымша, жинақтау, кӛбейту, 

бӛлу, күшейту. 

Жад элементтері орындалатын функцияларға және оларды пайдалану 
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принципіне сәйкес жіктеледі. Бұл, ең алдымен, эталондық сигнализаторлар, 

бағдарламаны анықтауға арналған элементтер, түрлі уақыт функциялары және 

басқа параметрлер. 

Қарапайым және күрделі құрылғылардың орындау элементтері әртүрлі 

болуы мүмкін, бірақ олар, әрине, әрекеттің сипатына қарай бӛлуді ескере 

отырып, әрекет ету қағидасына сәйкес бӛлуге болады. 

Кӛмекші элементтердің класына соңғы конструкторлық рәсімдеуді әлі 

ала алмағандар кіре алады. 

Жалпы алғанда, белгілі бір ғылыми бағытты қалыптастырудағы жіктеу 

мәселелері ӛте маңызды, сондықтан элементтерді бӛлудің ерекшеліктерін 

одан әрі дамыту және оларды әр топқа есептеу және зерттеу ерекшеліктерін 

анықтау мәселелерін шешумен бірге топтау маңызды. 

Тӛменде автоматтандыруда ең жиі қолданылатын негізгі элементтерді 

қарастырамыз, оларды орындалатын функциялар бойынша бӛлеміз. 

 

4.2 Параметрлік датчиктер. Құрылғы, жұмыс принципі, 

сипаттамасы және мақсаты 

 

4.2.1 Ӛлшеу түрлендіргіші (ӚТ) түрінде орындалған, реостаттың, 

жылжымалы байланыс, олардың жылжу әсерінен кіріс ӛлшенетін шаманың 

реостат ӛлшегіштері түрлендіргіштерін немесе реостат датчиктері деп 

аталады. Реостаттың датчиктері жиі потенциометрдің ӛлшеу тізбегіне 

қосылады, сондықтан кейде «потенциометриялық түрлендіргіштер» термині 

қолданылады. 

ӚТ деректерінің шығыс мәні - бұл электрлік кедергі, ол жылжымалы 

байланыс жағдайына байланысты. Реостаттың түрлендіргіштері бұрыштық 

немесе сызықты қозғалыстар кедергі, ток немесе кернеудегі тиісті ӛзгерістерге 

түрлендіреді. Кӛптеген электрлік емес шамаларды(қысым, ағын жылдамдығы, 

деңгей және т.б.) ауыстыруға болатындықтан, реостаттың датчигтері 

автоматтандырылған қондырғыларда кеңінен қолданылатын электрлік емес 

заттардың аралық түрлендіргіштері ретінде жиі пайдаланылады. 

Бұл датчиктер жоғары дәлдікпен және түрлендіргіш функциясының 

тұрақтылығымен сипатталады, шағын ӛтпелі кедергісі, ішкі шудың тӛмен 

деңгейі, кедергінің тӛмен температуралық коэффициенті. Конструктивті 

орындалу түріне қарай, реостаттың түрлендіргіштері қозғалыстағы 

контактінің түсуімен және айналмалы қозғалысымен ерекшеленеді. Соңғысы, 

сонымен қатар, бір және кӛп айналымға бӛлінеді. 

Конструктивті реостатты түрлендіргіштер каркастан 1, оқшауланған 

сымнан жасалған орамадан 2, щетка немесе қозғалтқыш ретінде ток жинайтын 

байланыстан 3, оқшауламадан тазартылған сырғымалы орамалы сымдардан 

тұрады. 

Каркас  оқшауланған материалдан жасалған және стержень, сақина, 

иілген пластина түрінде болуы мүмкін. Ораманы ораманың оқшауланған 

ӛткізгіші немесе алдын ала белгіленген қадаммен жүзеге асырады.. Орам 

материал келесі талаптарға сай болуы керек: жоғары электр кедергісі, жоғары 
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коррозияға тӛзімділік, уақыт бойынша сипаттамалардың тұрақтылығы, шағын 

ЦТР, созылу және тозудың жоғары беріктігі. Жұмыс жағдайы жоғары 

температуралар кезінде – темір және никель хром қорытпаларының орама 

сымдары ретінде константан және манганин қолданылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – сызықтық; б – бұрыштық; 

в –қосылу сұлбасы; г – статикалық міңездемелері. 

4.2 сурет – Потенциометрлі датчиктер 

 

Реостат орамасының қысқыштарына U кернеу тұрақты немесе 

айнымалы токтың ӛзгеріссіз мәніне қосылады. Ӛткізу кезінде қозғалтқыш 

шығыс кернеуі Uшығ  кіріс шамасына X пропорционалды ӛзгереді . 

Осылайша орын ауыстыру кернеуін түрлендіру жүзеге асырылады (4.2, 

в сурет).  Сонымен қатар конструктивті ерекшеліктерді ескере отырып R = l, r 

= X, мұндағы R – түрлендіргіштің толық кедергісі; l –орау орамасының 

ұзындығы; X қозғалтқыш реостаттың орын ауыстыру бӛлігіне келетін r 

кедергі орамасының бӛлігі түрлендіру функциясының мына түрінде болады     

( 4.2, г сурет): 

 

Uшығ = (U/R)r = (U/l)X = KX,                               (4.1) 

 

мұнда K – түрлендіру  коэффициентті.  

 

4.2.2 Тензометрлі датчиктер. Тензометрлі датчиктердің жұмысы 

(тензорезисторлар) тензоэффект әсеріне негізделген, ол олардың ӛткізгіш 

және жартылай ӛткізгіш материалдарының механикалық деформация кезінде 

белсенді қарсылығын ӛзгертуден тұрады. 
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Тензорезистор кӛрсеткіштері сұйықтық пен газ қысымын ӛлшеуге, 

сондай-ақ материалдардың серпімді деформацияларын ӛлшеген кезде 

қолданылады: қысым, бүгілу, бұрылыс және т.б. 

Материалдың тензоэффект әсерінің сипаттамасы КТ-ның тензосезгіштік 

коэффициенті болып табылады, ол қарсылықтың ӛзгеруін ӛткізгіштің 

ұзындығының ӛзгеруіне қатынасы ретінде анықталады:  
 

KТ= δR/(δl) =E (δR/ζ),                                        (4.2) 
 

мұнда δR = R/R; δl = l/l;  

R –  кедергінің жоғарылауы l ұзындығы  l ӛзгергенде қарсылықты 

ұлғайту;  

E материалдың икемділігі модулі;  

ζ - механикалық кернеу. Тензосезімталдығының коэффициенті 

материалдың деформациясына және оның ерекше кедергісіне байланысты: 
 

KТ = 1 + 2 μ + δρ/(δl),                                          (4.3)  
 

мұнда μ –Пуассон коэффициентті;  

δρ –деформациядағы материалдың кедергінің p салыстырмалы ӛсуі. 

 

Металдың тензосезімталды коэффициенті тензорезисторлар үшін кең 

пайдаланылады, екі константа үшін – 2; нихром үшін – 2,2; хромель үшін – 

2,5. Жартылай ӛткізгішті материалдар үшін KT = δρ/(δl), және ол 

металдағыдан біршама үлкен. Мысалы, германия үшін KT≈ 100. Бірақ 

жартылай ӛткізгішті материалдар үшін механикалық беріктілігі және 

металдармен салыстырғанда беріктілігі аз. 

Тензорезисторлы материалдар ретінде ТКС еруі аз (манганин, 

константан, нихром, никелин), платинокүміс және платиновольфрам 

жартылай ӛткізгішті материалдар (германий, кремний). 

Металдан жасалған кең таралған тензорезисторлар сымды және 

фольголы деп бӛлінеді.  

Сымды тензорезисторлар диаметрлері 0,002...0,05 мм сымдардан 

жасалынады, таға тәріздес жұқа қағаздан жасалынып тӛселеді немесе 

лакталған жабыннан жасалып жабыстырылады (4.3, а сурет). Сымның соңы 

дәнекерленеді немесе мыспен соңдары дәнекерленеді. Түзеткіштің беті лакпен 

жабылады. Жабындарға материалдарды пайдалану шарттарына байланысты 

таңдайды. Резистор жабындары БФ-2 желімнен жасайды температурасы  -40 

тан 70 °С дейн, ал бакелитті лактарда –  200 °С дейн. Жоғары 

температураларға жоғары температураға арналған клей немесе цементтер 

пайдаланылады. 
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4.3 сурет – Сымды (а) және фольголы (б) тензорезисторлар 
 

Тензорезистор қарастырлатын бӛлшектің бетіне жабыстырылады оның 

ӛткізу осі ӛлшенетін деформация бағытына бағытталып мүмкін деформация 

бӛлшектері резисторлардың тағалы бӛліктерінен ӛткізу үшін. Бұл жағдай 

сызықты деформацияларды түзету үшін пайдаланылады. 

Кӛбіне түзеткіш базаларымен (таға ұзындығы) 5...20 мм болатындай 

пайдаланылады, кедергілері 30...500 Ом болатындай. Олардың номиналды 

жұмыс тогы, бӛлінетін энергия шығынының шарттары бірнеше ондық 

миллиаипермен анықталады. Максималды берілетін салыстырмалы 

деформациялау 0,3 % аспайды. 

Сымды тензорезисторлардың мінездемесі сызықтыға жақын серпімді 

деформациялау келесі теңдеумен анықталады: 

 

 ∆R =R KТδl = (ρKТ/S)∆l,                                   (4.4) 

мұнда S – сымның қимасының ауданы. 

Сызықты мінездемелердің ауытқуы 0,1% аспайды. Сымды 

терморезисторлардың сезімталдығы: 

 

KS= d(∆R)/d(∆l) = ρKТ/S.                                 (4.5) 

Фольголы түзеткіштер (4.3, б сурет) тензорезисторларға қарағанда 

сенімді. Олар қимасының қалыңдығы 4...12 мкм болатын тӛрт бұрышты жұқа 

жолақты фольгалардан тордан тұрады, алынған лакты субстраттар бойынша. 

Тензорезисторлардың жолақты фольга түйспелерңнің ауданының үлкендігіне 

байланысты жылу берілуі жоғары сымдарға қарағанда яғни резистор арқылы 

ағатын токты 0,5 А дейін ұлғайту үшін, сонымен қатар тензотүзеткіштердің 

сезімталдығын жоғалату үшін. Фольголы тензорезисторлардың басқада 

артықшылықтары күрделі профильді торларды дайындау ӛлшеу жағдайларын 

толығымен қамтамассыз етеді. 

4.2.3 Терморезисторлар. Термооезисторлы түзеткіштердің әсер ету 

принциптері ӛтізгіштер және жартылай ӛткізгіштер құрамының температура 

ӛзгеруі электрлік кедергілерді ӛзгертеді. Сондықтан оларды кӛбіне 

температураларды ӛлшеу үшін пайдаланылады.  

Терморезисторлы түзеткіштердің материалдары үшін ТКС тұрақты 

жоғары материалдарды пайдаланылады, берілген теипературада электлік 

кедергінің ӛткізу жоғарлығы, меншікті электрлік кедергісі аз, ТКС жоғары, 
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қыздыру кезінде физикалық және химиялық құрамы тұрақты, зертелетін 

ортаның әсер ету инерттілігіне байланысты. Мұндай материалдарға платина, 

медь, никель, вольфрам  және т.б. жатады. Кӛбіне кең қолднылатын  платинды 

және мыс терморезисторлар [5]. 

Платинды терморезисторлардың кедергілері 0 ден 650 °С температурада 

келесі теңдеумен анықталады: 
 

                                       (4.6) 

 

мұнда R , R0 – түзеткіш кедергілері (  және 0) жұмыс және нӛлдік 

температуралар кезінде;  

А,В –тұрақты коэффициенттер. 

Кәсіптік терморезисторларда пайдаланылатын платинды сымдар үшін, 

А= 3,96847 10
-3

K
-1

; В=-5,847 10
-7

К
-2

.В температура аралығы 0 ден 200 °С 

платина кедергілерінің температураға тәуелділігі келесі түрде: 

 

                              (4.7) 

 

мұнда C = -4,35 10
-12

К
-3

. 

 

Платинды түзеткіштердің кемшілігі ластануы жоғары температураға 

байланысты жұп металдар платина (кӛбіне темір) ӛте жоғары температура 

кезінде және химиялық тұрақтылығы салыстырмалы түрде тӛмен, сонымен 

қатар материал жұқа (сыңғыш) болады да тұрақты мінездемесін жоғалтады. 

Мыс терморезисторлы түзеткіштер температурасы 50 мен 180 °С 

аралығында олардың тұрақтылығы тӛмен және коррозияға бейім 

болғандықтан. Мыс кедергілерінің температураға тәуелділігі келесі сызықтық 

теңдеумен анықталады:  

 

                                                (4.8)  
 

мұнда α = 4,26 10
-3

К
-1

. 

Мыс түзеткіштерінің кемшілігі қыздыру кезінде температурада мыстың 

жоғары тотығуы, сондықтан температурасы тӛмен ортада ылғалдылығы тӛмен 

және агрессивті газдар жоқ жерде пайдаланады.   

Жарылай ӛткізгішті терморезисторлар металадардан ТКС мәндерімен 

ерекшеленеді, салыстырмалы түрде инерциясы және ӛлшемі аз. 

Температураға тәуелділігі келесі теңдеумен анықталады: 

 

,                                                    (4.8) 

 

мұнда A, B – тұрақты коэффициенттер. 

Жартылай ӛткізгішті терморезистор кемшілігі пайдалану сапасы тӛмен, 

кедергінің температураға тәуелділігі сызықты емес, ТКС және кедергінің аз 

мӛлшерде номинал мәндерінің таралуы.  
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Терморезисторларды кӛбіне температура ӛлшеу үшін пайдаланады. Егер 

терморезистордан реттелген үлкен ток ӛткізсек онда оның қызуы қоршаған 

ортаға байланысты аз болады. Қойылған қыздыру мәні және қатысты кедергі 

терморезистордың беткі жылу беру мәнімен анықталады. Егер қызған 

терморезисторды жылу беру физикасы айнымалы ортаға орналастырса онда 

физикалық шамаларды ӛлшеу мүмкіндігі туады, мысалы, газдардың және 

сұйықтыағымдарының жылдамдығы, газдардың тығызды.  

Мыс сымдық терморезисторлардың сезімталдығы KSM = dRθ/dθ = αR0, 

платинолардың Ksn=R0(A + 2Bθ). Осыған қатысты мыс сымды 

терморезисторлардың сезімталдығы тұрақты ал платинолардың сезімталды 

температураға байланысты. R0 мәні бірдей болса мыс терморезисторлардың 

сезімталдығы жоғары. 

4.2.4 Индуктивті датчиктер. Индуктивті датчиктердің әсер ету принципі 

индуктивтіліктің L ӛзгеруіне негізделген немесе ӛз ара индуктивтіліктің 

ӛзекше орамдарының ӛзгеруіне қатысты ӛзекшеге кіретін кедергісі Rm 

магнитті тізбек бойынша. 

Индуктивті датчиктер параметрлік класка қатысты. Датчик кірісіндегі 

ӛлшеу алмасуы электрлік және магниттік тізбек парметрлерінің ӛзгеруіне 

әкеледі, шығыс шамаларының ӛзгеруі – электрлік ток I немесе кернеу U. 

Индуктивті датчиктердің кӛмегімен механикалық алмасуларды 

бақылауға болады, күш, температура, магнитті материалдардың кӛмегі, 

қолжетімді ақауларды анықтау, болат сымдардың диаметрлерін бақылау, 

болаттың магнитті емес жабын қалыңдығын және т.б. 

Индуктивті датчиктер сенімділігне байланысты бір қатар бӛлінеді:      

құрамының беріктілігі және қарапайымдылығы, жұмыста сенімді, сырғанау 

түйіспелерінің болмауы, шығысындағы қуат шамаларының үлкендігі (бірнеше 

ондық ватқа дейн), жоғары сенімділігі (100 В/мм дейн). 

Түзеткіштердің жұмысын қарастырамыз (4.4 а суретте). Шығыс сигнал 

айнымалы кернеу түрінде беріледі, алынатын жүктеме кернеуі RH, тібек 

орамына жағанған 2, ӛзекшеге орналасқан 1. Қоректену айнымалы кернеумен  

U жиілігі 50 ден бірнеше герц-қа дейн. Кіріс сигналдарының әсерлерінен зәкір 

3 орналасқан және δ саңылау ӛзгереді. Осыған байланысты датчик кернеуі 

мынаған тең:   
 

Uшығ = IRH.                                                                                          (4.9) 

 

 
 

4.4 сурет – Индуктивті датчиктердің сұлба (а) және (б) мінездемелері  



 85 

Түзеткіштердің жұмыс тізбегіндегі токтың орташа мәні: 

 

                             (4.10)  
 

мұнда R – тізбектің жалпы активті кедергісі, R = RH+ R0; 

R0– орама кедергісі; 

RH — тізбектің реактивті кедергісі; 

δ – зәкір мен ӛзекшенің арасындағы ауа саңылауы; 

ω – айналу жиілігі. 

Ораманың индуктивтілігі L саңылау ӛлшемімен магнитті кедергі 

арқылы rδ  анықталады: 

 

L = w
2
/rδ= w

2
/(δμ0S) =μ0Sw

2
/δ,                             (4.11)

 

 

мұнда w – орам саны; 

μ0 – ауа саңылаудағы магнитті ӛтімділік; 

S – саңылау қимасының ауданы. 

Машықтану кезінде индуктивті түзеткіште мына жағдай R<<XL 

орындалады. 

Түзеткіш коэффициенттері K = URH/(wμ0Sw
2
) – тұрақты шама, 

сондықтан статикалық шама Uшығ = f(δ) түзу болып орындалады, α = arctgK 

бұрыш рқылы координат басынан абцисса ӛсі арқылы ӛтеді (4.4 сурет, б, үзік 

сызықтар). 

Түзеткіштің реалды мінездемесі суретте түзу сызықпн белгіленген анық 

мінездемеден айырмашылығы. Бұл жағдай δ мәні аз кезінде rm<<rδ сенімсіз 

болады, магнитті тізбектің ферромагнитті бӛлігіндегі магнитті кедергісі rт 

саңылау магнитті кедергісімен rδ ӛлшенеді, δ мәні үлкен болғанда ораманың 

индуктивтілігі L түседі және реактивті кедергі XL магнитті тізбектің активті 

кедергісімен R ≈ XL ӛлшенеді.  

4.2.5 Сиымдылық датчиктері. Ӛлшенетін сиымдылықты түзеткіштердің 

жұмыс прнциптері конденсатаор сиымдылығының ӛзгеруі кіріс түзеткіш 

шамаларының әсері негізінде. Конденсатор сиымдылығы:  
 

,                                                     (4.12) 
 

мұнда ε – диэлектриктің салыстырмалы диэлектрик ӛтімділігі;  

ε0 – вакумның диэлектрик ӛтімділігі;  

S – пластинаның ауданы; 

δ – диэлектрик тығыздығы немесе пластинаалрдың ара қашықтығы. 

Келтірілген салыстырудардан кӛретініміз (4.5 a сурет) конденсатор 

сыйымдылығы пластиналар S ауданының ӛзгеруінің әсері (4.5 a суретте), δ ӛз 

ара қашықтығы (4.6 б сурет), заттың диэлектрик ӛтімділігі ε, конденсатордың 

ӛз-ара жабындарының саңылаулары (4.5 в сурет). Алдыңғы немесе берілген 
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параметрлердің ӛлшенуі ӛлшенетін шаманың мінездемесіне байланысты.  

Сиымдылық түзеткіштері сызықты және бұрыштық алмасу, сызықты 

ӛлшеу, деңгейі, күшейткіш, ылғалдылығы, құрамы және т.б. үшін қолданады. 

Құрлысына қарай олар жалпақ қатарлы, цилиндірлік, үзік электродты, 

пластиналар арасындағы диэлектриктермен және диэлектриксіз болып 

бӛлінеді. 

Бірнеше сиымдылық датчиктерінің құрлысы үшін параметрлерінің 

негізгі қатынастарын және әсер ету принциптерін қарастырамыз. 
 

 
 

4.5 сурет – Әртүрлі параметрлері бойынша сиымдылық датчиктерінің 
мінездемесі және сұлбасы  

 

Айнымалы кӛлденең қимасы бар S (4.6, а сурет)  сыйымдылық 

жазықтығы параллельді ӛлшеу түрлендіргіш теңдеуімен сипатталады: 

 

                                                   (4.13) 

 

мұндағы а - конденсаторлық тақталардың ені; 

X - электродтардың қабаттасу ұзындығы. 

Бұрыштық шамаларды ӛлшеу үшін айнымалы қабаттасатын аймақпен 

сыйымдылықты ауыстыру түрлендіргіштері де қолданылады (4.6 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 сурет - Бұрыштық шамаларды ӛлшеуге арналған сыйымдылық 

датчигі 

 

Бұл жағдайда ӛлшеуіш түрлендіргішінің сыйымдылығы: 
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(4.14) 

Ал сезімталдық 

                                  (4.15) 

 

мұнда r2, r1 - тиісінше пластиналардың сыртқы және ішкі радиусы; 

φ, φ0 - тиісінше ток (ӛлшенген) және пластиналардың бастапқы 

қабаттасатын бұрыштары. 

Оның ӛлшемдері (4.9) және (4.10) формулаларынан кӛрініп тұрғандай, 

ӛлшенген X немесе φ-ге қоса, оларға кіретін барлық шамалар тұрақты болып 

табылады. мұндай сыйымдылық датчигінің статикалық сипаттамасы сызықты 

(4.5, а сурет). Осындай түрлендіргіштер салыстырмалы үлкен (он сантиметрге 

дейін) орын ауыстыруларды ӛлшеу үшін қолданылады. 

Айнымалы ауаның айырмашылығы бар сыйымдылықты, жазық-

параллельді ауыстыру түрлендіргіші (4.5 б суретте) сызықтық сипаттамаға ие. 

Оның сыйымдылығының ӛзгеруі теңдеулермен сипатталады. 

Статикалық сипаттаманың сызықсыздығына байланысты мұндай 

датчиктер әдетте 0,1 δ0-ден кӛп емес шағын салыстырмалы түрде жылжуды 

ӛлшеуге арналған. 

Электродтар арасында ауыспалы диэлектрлік тұрақты ε 

түрлендіргіштері (4.5 в суретте) сұйық және кӛлемдік заттардың деңгейін 

ӛлшеу үшін кеңінен қолданылады, химиялық, мұнай ӛңдеу және басқа 

салалардағы заттардың құрамын және концентрациясын, ӛнімді санау, бұзу 

сигналдары және т.б. Олардың сызықты статикалық сипаты бар. 

Ӛлшеу түрлендіргіштерінің сыйымдылығы конструкция 

ерекшеліктеріне байланысты бірнеше бӛліктен ондыққа дейін ӛзгереді, бұл 

датчиктерді қуаттау үшін жоғары жиілік кернеуін - 1Н103-тен 108 Гц-ге дейін 

жеткізеді. Бұл түрлендіргіштердің маңызды кемшіліктерінің бірі. 

 

4.3 Генератор датчигі. Құрылғы, жұмыс принципі, сипаттамасы 

және мақсаты 

 

4.3.1 Оптикалық немесе фотоэлектрлік датчиктер кӛрінетін инфрақызыл 

және ультракүлгін диапазондардағы электромагниттік сәулелену әсерінен 

жазба немесе басқару жүйесін енгізу үшін сигналдардың жалғыз немесе 

комбинациясын қолдануға қабілетті шағын электронды құрылғылар болып 

табылады. 

Датчиктер мӛлдір және мӛлдір объектілерге, су буына, түтінге, 

аэрозольдерге жауап береді және датчиктің (сенсор) және зақымдалған 

объектінің сезімтал аймағы арасындағы механикалық байланыс 

болмағандықтан, жақын арадағы датчиктердің бір түрі болып табылады. 



 88 

Оптикалық датчиктердің бұл қасиеті автоматтандырылған басқару 

жүйелерінде олардың роботты интеграцияланған жүйелерде есептеу, анықтау 

немесе орналастырудағы ӛндірістік технологиялық процестерді басқару 

міндеттерін шешетін кең қолдануды анықтайды. Яғни. Фотоэлектрлік 

датчиктер автоматтандырылған электржетегі пайдаланылатын ӛнеркәсіптік 

автоматтандыру міндеттерін шешу үшін кеңінен қолданылады. 

Оптикалық датчиктер оптикалық жақындату ажыратқыштары, 

фотоэлектрометрлер, фотоэлектрлік сенсорлар деп аталады. Оптикалық 

диапазатчиктер  жақындық датчиктерінің басқа түрлерінен әлдеқайда кӛп. 

Фотодиод пен фототриодтар әртүрлі фотодатчиктерде кеңінен 

қолданылады. Олардың сызықты жарық сипаттамалар, жоғары сезімталдық, 

тӛмен инерциялары бар (жарық ағынының үзілуі жиілігі бірнеше килогерцке 

дейін болуы мүмкін). 

Фотодиодтар мен фототриодтардың әрекет принципі ішкі фотоэлектрлік 

әсер принципіне негізделеді, ол жартылай ӛткізгіштің белсенді кедергісі 

(электр ӛткізгіштігі) оның жарықтылығына байланысты екендігін білдіреді. 

Қазіргі заманғы оптикалық датчиктердің сәуле кӛзі - жарық диодтары.  

Фотоэлектрлік датчигтің құрылғысы 4.7 суретте кӛрсетілген. Оптикалық 

датчиктің шығуында ашық коллекторы бар транзисторлық PNP- немесе NPN-

түрі тұр. Жүктеме шығыс пен транзистор түріне байланысты жалпы минусты 

немесе плюсты сымға байланысты. Егер жүктеме бастапқы күйде қосылса, 

ашық байланысының функциясы орындалады және керісінше. Сәулелендіру 

 

 
 

4.7 сурет - Фотоэлектрлі датчигтің құрлысы  

 

Оптикалық датчиктерде жұмыс күйінің индикаторы бар және, әдетте, 

қолайсыз фондағы объектіге жауапты реттеуге мүмкіндік беретін сезгіштігі 

бар реттегіш. 

Фотоэлектрлік датчиктердің ерекшеліктері олардың шығу туралы 

ақпаратын цифрлық түрде ұсынуымен байланыссыз ӛлшеу принципі болып 

табылады. 

Типі бойынша құрылғының оптикалық датчиктер бӛлінеді: моноблокты 

және екіблокты. "Моноблоктыда сәулелендіргіш және қабылдағыш бір 

корпуста орналасады. Екі блоктық сенсорларда сәуле кӛзі және оптикалық 

сигнал қабылдағышы бӛлек корпуста орналасады. 
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Операция принципі бойынша оптикалық сенсорлардың үш тобы 

бӛлінеді: 

а) Т типті - кедергі түріндегі сенсорлар (бӛлек радиатордан сәулені 

қабылдау); 

б) R типті - рефлекторлық типтегі сенсорлар (сәуле арқылы кӛрсетілетін 

сәулені қабылдау); 

в) D типті - диффузиялық типтегі сенсорлар (объектінің шашыраған 

сәулесін қабылдау). 

Кедергі түріндегі датчиктер үшін, эмитент пен қабылдағыш бір осьте 

бір-біріне қарама-қарсы бекітілген бӛлек корпуста орналасқан. Корпустың ара 

қашықтығы 100 метрге жетуі мүмкін. Оптикалық сенсордың белсенді 

аймағына кіретін объект пучка ӛтуін тоқтатады. Ӛзгерістер қабылдағышпен 

анықталады, ӛңделгеннен кейін басқарылатын құрылғыдан пайда болған 

сигнал. 

Рефлекторлық түрінің сенсорлары оптикалық сигнал таратқышы мен 

оның қабылдағышының бір корпусында бар. Роторды кӛрсету үшін рефлектор 

(катафит) қолданылады. Осы типтегі сенсорлар конвейерде ӛнімдердің санын 

есептеу үшін белсенді қолданылады. Рефлекстік типтегі сенсорларда металл 

бетін кӛрсететін айнадағы заттарды анықтау үшін поляризация сүзгісі 

қолданылады. Рефлекс типіндегі сенсорлар диапазоны 8 метрге жетуі мүмкін. 

Диффузиялық рефлекторлық сенсорларда оптикалық сигнал кӛзі және 

оның қабылдағышы бір корпуста орналасқан. Қабылдағыш бақыланатын 

сәулемен кӛрсетілген сәуленің қарқындылығын ескереді. 

Оптикалық сенсорларды пайдалану екі түрлі санатқа бӛлінеді: 

1) - Арнайы мақсаттағы датчиктер, ыстық металл датчигі, жылдамдықты 

басқару, кассалық терминалдары, сенсорлық тегтер сияқты нақты 

тапсырмалар үшін оңтайландырылған. Мұндай қосқыштар белгілі бір мәселені 

шешуге бағытталған, әдетте атымен тікелей кӛрсетіледі. Олар үшін тек бір 

ғана бағдарлама, осы топта жаңа шешімдер болмайды. 

2) - Жалпы мақсаттағы сенсорлар: T, D, R түрлері. Әрбір түрді қолдану 

соншалықты жалпы, сондықтан олардың санына байланысты ықтимал 

шешімдерді сипаттау маңызды емес. Пайдалану ерекшеліктерін әртүрлі 

типтерге ғана сипаттауға болады: тән пайдалану, артықшылықтар және 

кемшіліктер. 

Осылайша, автоматтандырылған басқару жүйелерінің ажырамас бӛлігі 

ретінде фотоэлектрлік сенсорлар, атап айтқанда автоматтандырылған электр 

жетектерін барлық салаларда қолдануға болады. Олар кез-келген ӛндірістік 

желілерде санау, табу, орналастыру және басқа да міндеттерге арналған 

жақын арадағы ажыратқыштар ретінде пайдаланылады. Фотодетекторлар 

ӛндірісте ғана емес, үй шаруашылығында да кеңінен таралған. 

4.3.2 Пьезоэлектрлік сенсорлар. Осы түрлендіргіштердің жұмыс 

принципі тікелей немесе кері пьезоэлектрлік әсерлерді пайдалануға 

негізделген. Тікелей пьезоэлектрлік әсер - кейбір материалдардың 

механикалық жүктеме қолданылған кезде бетінде электр зарядтарын 
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қалыптастыру мүмкіндігі, керісінше электр ӛрісінің әсерінен материалдың 

үлгісінің механикалық кернеуінің немесе геометриялық ӛлшемдерінің ӛзгеруі. 

Пьезоэлектрлік материалдар әдетте табиғи материалдар болып 

табылады - кварц және турмалин, сондай-ақ барий титанат (BaTiO3), қорғасын 

титанаты (PbTiO3) және қорғасын цирконаты (PbZrO3) негізінде жасанды 

полярлық керамика. Басқа материалдарды пайдалануға болады. 

Сандық түрде пьезоэлектрлік әсер Kd пьезоэлектрлік модулі арқылы 

бағаланады, ол пайда болған заряд Q және қолданылған күш F: 

 

                                                     (4.16) 

 

Пьезоматериалдардан кварц ең кең тарағандардың бірі болып табылады, 

бұл пьезоэлектрлік қасиеттері қанағаттанарлық болуымен, ӛте жоғары 

қарсылықты болуымен, температура мен ылғалдылық әсеріне тӛзімділі 

болуымен, жоғары механикалық беріктігімен түсіндіріледі. Кварц сызықты 

кеңейту коэффициентіне ие, оның пьезомодуллі 2,3 10
-12

 Кл/Н-ге тең, 200 °C 

дейінгі температураға тәуелсіз, 200-ден 500 °C аралығында шамалы ӛзгереді, 

ал 573 °С-та нӛлге тең; кварцтың нақты электр кедергісі 10
16

 Ом/м; кварцтың 

икемділік модулі Е= 7,7 10
10

 Па.  

Пьезокерамика - ұсақ бӛлінген сегнетоэлектрлік кристалдардан тұратын 

тығыздалған қоспалы жуудың ӛнімі. Сегнетооэлектриктердің айрықша 

ерекшелігі олардың домендік құрылымы болып табылады, құрылымы 

хаотикалық бағдарланған полярлық домен бағыттары. Пьезоэлектрлік 

қасиеттерді, сегнетоэлектрлік пьезокерамика электр ӛрісіндегі 

поляризациядан кейін пайда болады. 

Пьезокерамиктердің механикалық беріктігі ӛте жоғары, бірақ 

байланыстағы жазықтықтардың ӛңдеу технологиясы мен сапасына 

байланысты. Пьезоэлектрлік модуль, диэлектрлік тұрақты және олардың 

тұрақтылығы поляризация бағытын, F күші әрекетінің бағытын және Q 

зарядын жоюға байланысты. 

Қорғасын биобазасы (НБС) және қорғасын цирконат титанаты (ЦТС) 

негізінде пиезокерамика бариум титанатына негізделгендерге қарағанда 

әлдеқайда тұрақты, бірақ сезімталдықта тӛмен. Осылайша, барий титанатына 

негізделген пьезокерамика Кюри нүктесі 120 °С-тан 100 10
12

 Кл/Н   

пьезомодулері бар және ЦТС-19 пьезокерамикасы - Кюри нүктесі 290 ° C 

және пьезомодуль ретінде екі есе жоғары. 

Барлық табиғи пьезоэлектрлік материалдар пьезоэлектрлік 

түрлендіргіштердің қасиеттерін анықтайтын кристалдық құрылымға ие. 

Осылайша, кварцтың кристалдық құрылымы бар, онда гексагональдық призма 

ерекшеленуі мүмкін. Кристаллда осьтің үш түрі бар: бойлық ось немесе 

оптикалық ось Z, кристалдан жасалған призманың оптикалық осіне және 

кристалдың бетіне қалыпты механикалық немесе бейтарап Y осьтеріне дейін 

ӛтетін электр осі X (олар үшеу). 
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Пьезоэлектрлік элемент әдетте кристалды осьтеріне параллель 

орналасқан пластинаның (параллелепипед) түрінде кварц кристалынан 

кесіледі (4.9, а сурет). 

Пластинадағы шиеленіс жағдайында барлық тӛлемдер ӛтеледі, және ол 

электрлік бейтарап болып табылады. Егер F күші X-осі бойынша кварцтық 

плитаға қолданылса, онда X-осіне перпендикуляр жағында әр түрлі-полярлы 

электрлік зарядтар бар. Серпімді деформациялардағы осы шығындардың 

мәндері (4.12) ӛрнекке сәйкес қолданылатын күшке сызықтық тәуелді болады. 

Бұл пьезоэлектрлік әсер бойлық деп аталады. Зарядтау мәндері плитаның 

геометриялық ӛлшеміне байланысты емес, тек F күші арқылы анықталады. 

Егер пластина Y осі бойымен қысылуға ұшыраса, онда сол беттерде 

қайтадан заряд пайда болады, бірақ енді қарсы таңбада (кӛлденең 

пьезоэлектрлік әсер). Кӛлденең пьезоэффект үшін зарядтау мәні: 

 

                                          (4.17) 

 

мұнда a, b - пьезоэлектрлік элементтің ӛлшемдері X және Y осі 

бағытында. 

 

       4.9 сурет - Пьезосезгіш элемент (а) және пьезоэлектрлік түрлендіргіш (b) 

F күшінің бағытына байланысты (қысу немесе созу), пластинаның 

бетіндегі зарядтардың белгілері ӛзгереді. 

Z осі бойынша F күші қолданылғанда, пьезоэлектрлік әсер 

байқалмайды. Кварц плитасы электр жағынан бейтарап қалады және оған 

барлық жағынан біркелкі әсер етеді (мысалы, гидростатикалық қысу кезінде). 

Турмалин (кварцтан айырмашылығы) екі емес, бірақ бір пьезоэлектрлік 

жазықтықта Z оптикалық осіне перпендикуляр. Бұл ерекшеліктің арқасында 

турмалин сұйықтықтың қысымын ӛлшеуге қажетті кӛп сатылы қысымды 

ӛлшеуге болады. 
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Пьезоэлектрлік қысымды түрлендіргіш - бұл пьезоэлектрлік материал. 

Екі бетінде заряд немесе кернеу алынып тасталған электродтар болады. 

Жүктемесіз обкладкадағы кернеу: 

                                                 (4.18) 

мұнда, CП - түрлендіргіш пьезоэлектрлік элементінің сыйымдылығы, CП 

= εSx/a; 

ε - пластина материалының диэлектрлік тұрақтысы; 

Sx= hb – X осіне перпендикуляр бет аймағы; 

a - пластинаның қалыңдығы. 

Түрлендіргіштерден келетін сигналды кӛбейту үшін, кӛбінесе 

пьезокерамиканың пластина-шайбылары плиталар бағанаға жиналады (4.9 б 

сурет). 

4.3.3 Термоэлектрлік түрлендіргіш (термооқұйғыш) - екі түрлі электр 

ӛткізгіштерден немесе жартылай ӛткізгіштерден тұратын, электрлендірілген 

температураны ЭҚК-ке түрлендіретін сезімтал элемент. 

Термоэлектрлік түрлендіргіштің жұмыс принципі әртүрлі температураға 

дейін қыздыруға болатын екі түйіспелі А және В ӛткізгіштерінің тізбегінде 

пайда болатын термоэлектромотор күшін қолдану негізінде құрылады (4.10 а 

сурет). Термоэмфтің тізбектегі белгісі мен мәні материалдардың түріне және 

түйіндердегі температура айырмашылығына байланысты. Кішігірім 

айырмашылығы ∆θ жылу ЭҚК түйіспелері арасындағы температура, EAB 

температура айырмасы Δθ пропорционалды деп санауға болады: 

 

KЕ SABАВ
,                                                     (4.19) 

 

мұнда KSAB - термопардың сезімталдығы. 

Егер кедергісі бар милливольтметр RH термопарға қосылған болса, онда 

температура термо-ЭҚК-тің мәнінен анықталуы мүмкін (4.10 б сурет). Сенімді 

нәтижелерге қол жеткізу үшін жұмыс торабы деп аталатын бір термопар 

қиылысы ӛлшенетін θ1 температурасы бар ортада және басқа суық (еркін) 

қосылыстардың температурасы θ0 тұрақты болуы керек. Түрлендіру теңдеуі 

нысанға ие болады: 

QE fCff
AB 1110 ,                                (4.20) 

 

мұнда C = f(θ0) – тұрақты мән. 
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а-  екі түрлі сымның схемасы; b - милливольтметрмен термопары; 

 c - термопарларды қосу 

4.10 сурет - Термопардың қосылу сұлбасы 

 

Әдетте термо-ЭҚК аналитикалық түрде есептелмейді, бірақ ол 

температуралық θ
0
=0 температура кезінде әртүрлі материалдар үшін 

тәжірибелік түрде алынған градировкалық кестелерінен немесе графиктерден 

анықталады. 

Ӛлшеу құрылғысы немесе басқа түрлендіргіш термопардың тізбегіне 

қосылған кезде, түйін нүктелерінде басқа түйіндер қалыптасады және 

тұтастай алғанда бұл сұлбаны үш ӛткізгіштер ретінде қарастыруға болады. 

Құралдың қосу нүктелері бірдей температураға ие болса, құрылғы қосылымы 

ӛлшеу термопары термопары әсер етпейтінін кӛрсетуге болады. 

Терминалдарға арналған материалдар ретінде әртүрлі бағалы металдар 

(платина, алтын, иридия, родий) және олардың қорытпалары, сондай-ақ асыл 

металдар мен қорытпалар (болат, никель, хром, нихром, копель, алюмель және 

т.б.) қолданылады. Жартылай ӛткізгіш материалдардың термопары сирек 

қолданылған: кремний, селен және т.б. 

Жартылай ӛткізгіш термопары тӛмен механикалық беріктігі бар, олар 

үлкен ішкі кедергіге ие, бірақ олар металдармен салыстырғанда үлкен термо-

ЭҚК қамтамасыз етеді. 

Термо-ЭҚК тек бірдей емес материалдардың түйіндерінде орын алады. 

Түрлі материалдарды салыстыру кезінде платинадағы жылу ЭҚК негізгі 

материалдар ретінде пайдаланылады, оған қатысты басқа материалдардың 

термо-ЭҚК қуаты анықталады. 

Е = f(θ) кезінде θ0 = 0-де тәуелділігі сызықты емес, ал бірінші 

жақындаған кезде термо-ЭҚК мәні мына формула арқылы анықталуы мүмкін: 

 

                                                  (4.21) 

 

мұнда еΣ – термопар материалдарының сомалық термо-ЭҚК-і. 

Толық термо-ЭҚК-ін мына формуламен анықтайды: 

 

                                                       (4.22) 
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мұндағы e1e2 - пайдаланылатын материалдардың термо-ЭҚК. 

 

Термопар үшін платинаға қатысты әр түрлі потенциалы бар материалдар 

пайдаланылады. 

Мәселен, егер пайдалануға хромель, термо-ЭҚК-і ен = +31,3 мкВ/°С, 

және алюмель, еА= -10,2 мкВ/°С болса, онда термо-ЭҚК хромель-алюмелевой 

термопаралар құрайды EXA = ех - еА = 31,3 + 10,2 = +41,5 мкВ/°С. 

Термопаралар материалдарын таңдау кезінде ескеру қажет пайдалану 

шарттарын (температура, ылғалдылық, ластану және басқа да факторлардың 

электродтардың материалына әсері). 

ЭҚК шығуын арттыру үшін термопарды тізбектеп - термобатерияға 

қосады (4.9, с сурет). Бұл жағдайда барлық еркін түйіндер 0° C температурада 

қалыпты болуы керек [4]. 

 

4.4 Операциялық күшейткіштер, олардың параметрлері және 

сипаттамалары 

 

4.4.1 Датчиктерден және басқа элементтерден шығатын сигналдар 

кӛптеген жағдайларда әлсіз және автоматты басқару жүйелерінің 

элементтерін, мысалы, релелерді электр қозғалтқыштары мен тартқыш электр 

магниттері сияқты айтпайтын элементтерді іске асыру үшін жеткіліксіз. 

Демек, күшейткіштер арқылы бақылау сигналдарын күшейту, ӛлшеу және 

бақылау қажет. 

Күшейткіш - қосымша қуат кӛзінің энергиясына байланысты сигнал 

қуатын арттыру үшін жасалған құрылғы; Бұл жағдайда шығыс (күшейтілген) 

шамасы x - кіріс сигналының x функциясы және сол физикалық сипаты бар. 

Күшейткіштер автоматтандырудың белсенді элементтеріне жатады. 

Автоматтандыруда кеңінен қолданылатын оперативті күшейткіштер 

оның жан-жақтылығы мен кӛп функционалдығы арқасында болды. Бұл 

жағдайда олар жоғары сезімталдыққа ие, күшейту коэффициентін 

салыстырмалы түрде оңай реттеуге мүмкіндік береді, электр жетектерімен 

(қозғалтқыштар, электр магниттер және т.б.) жақсы араласады. 

Операциялық күшейткіштер (ОК) арнайы тікелей ток күшейткіштері 

болып табылады. ОК электр тізбектері әртүрлі. ОК-ның бір немесе екі кірісі 

бар. 

Сондай-ақ нӛлдік дрейфтің параметрлік ӛтемі, сигналды түрлендіру 

және нӛлдік дрейфті автоматты түрде түзету ОК бар. Тікелей байланыстары 

бар күшейткіштерде нӛлдік дрейфті ӛтеу теңдестірілген немесе 

дифференциалдық схемада кіріс сатыларын салу жолымен жүзеге асырылады. 

Тұрақты компонентті күшейту үшін сигналды түрлендіру күшейткіштерде 

модуляция-күшейткіш-демодуляция түрінің импульстік тұрақтылығын 

қолданады. 

4.4.2 Ең кӛп қолданылатын ОК сигнал түрлендірусіз, кіріспе сатысы 

дифференциалдық схемаға сәйкес жасалған. Осы түрдегі ОК каскадтан 
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тұрады: дифференциалды күшейткіш, кернеудің ауысым тізбегі, шығыс 

күшейткіші. 

Қарапайым дифференциалды каскадының құрамында үш транзистор бар 

(4.11 а суретте). 

 

 

4.11 сурет - Каскадтардың СО дифференциалды түрлендіруі 

Транзистор VT3 ағымдағы генератор режимінде жұмыс істейді. Бұл 

транзистордың коллекторлық ток кернеуі R1R2 бӛлгіште тұрақты кернеумен 

және Re қарсыласуымен белгіленеді. U1inx және U2vx тең болған кезде, 

транзисторлар VT3 ток I3 транзисторлар VT1 және VT2 арқылы бірдей 

бӛліктерде ӛтеді. Осы транзисторлар жинаушы кернеуді белгілейді. 

U1 және U2 кернеуі E1 / 2 тең. U1in және U2in айырмашылығына 

байланысты, шығу кернеуі 4.11 суретте кӛрсетілгендей ӛзгереді. 

Дискретті саты транзисторларының коллекторларына орнатылатын 

кернеудің шекті кернеудің ауысқан тізбегі 4.12 суретте кӛрсетілген. 

Транзисторлық VT2 негізінде E2 / 2 кернеуі орнатылған, ток Ie = E2 / 

2R4 бұл транзистор арқылы ӛтеді. Транзисторлық VT1 транзисторының 

электр тогының кернеуі VT2 IK = Ie кернеуінің тӛмендеуі R3IK = E1 / 2 

кедергісі арқылы UK = E1 / 2 (оң полярлық) кернеуі қолданылады. 

Нәтижесінде, VT1 эмитентінің оң полюстерінің кернеуі R3 резисторына 

толығымен түседі және U1out кернеуі нӛлге тең болады. 

Шығару кезеңі қосарланған эмитент іздеушіге орнатылады.U1 кернеуі 

оң болғанда, шығу тогын қамтамасыз ететін транзисторлық VT1 ашылады. 

U1-нің теріс полярлығы VT2 транзисторын ашады, сонымен бірге демалыс 

токін береді (4.12, б сурет). 

Операциялық жүйенің графикалық бейнесі (4.12, с сурет), келесі 

қорытындылар кӛрсетіледі:  

а) инвертирленген кіріс; 

б) - инвертируемый кіріс; 

в) - оң қуат беру;  

г) - теріс қуат кӛзі; 

д) - шығу сигналы.  

Оп амптың жиілік реакциясы 4.12 суретте келтірілген. 
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4.12 сурет - Сигнал түрлендірусіз жұмыс күшейткіші 

 

Кез келген операциялық күшейткіш мынадай параметрлерге ие: 

- кіріс кедергісі - AC дифференциалды қарсылық; 

- жүздеген наноамперден аспайтын сигнал болмаған кезде орташа кіріс 

тогы; 

- кіріс тогы Ivx = Ivx + - Ivx - кіріс токтарының арасындағы айырмашылық 

(бұл орташа кіріс тогынан бірнеше есе аз); 

- 1 мВ-қа тең болатын биттік кернеу (Uout = 0 алу үшін кірістердің біріне 

қолданылады) 

- диаграмманың кернеуінің температуралық ауытқуы  ΔUcm / ΔT = (1 - 5) 

μV / Co; 

- шығыс кедергісі: 1 ... 5 кОм; 

- 102 ... 105 аралығында болуы; 

- ӛткізу жолағы - жиілік диапазоны, шығыс кернеуі максималды мәннен 

0,7 аспайды; - ӛткізу жолағы - жиілік диапазоны, шығыс кернеуі максималды 

мәннен 0,7 аспайды; 

-  шығыс кернеуінің ӛсу жылдамдығы р =Uшығ/t; 

- ӛткізу жолағы - жиілік диапазоны, шығыс кернеуі максималды мәннен 

0,7 аспайды; 

- ӛткізу жолағы - жиілік диапазоны, шығыс кернеуі максималды мәннен 

0,7 аспайды; 

- максималды шығу тогы 5 мА немесе одан кӛп. 

ОС үшін үш параметрлер түбегейлі маңызды:  р, Rкір, UCM/T. 

Оп ампының кез-келген параметрлерін басқаларды кеміту арқылы 

жақсартуға болады. 

4.4.3 суретте А, VT1, VT4 транзисторларындағы кіріс дифференциалды 

күшейткішті және ортақ эмитентпен күшейтудің екінші кезеңін - VT5 және 

VT6 транзисторларынан тұратын екі кезеңдік әмбебап оп-амптың негізгі 

сұлбасын кӛрсетеді. Сұлбаның шығысы AV-режимінде жұмыс істейтін 

эмитент ізбасарлары - екі соққы күшейткіш күшейткішті қамтиды. 
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              4.13 сурет – Әмбебап пайдалану күшейткіштері 

Кіріс дифференциалды каскадының жұмысын суреттегі 4.13 суретте 

келтірілген ағымдағы тарату диаграммасы арқылы кӛруге болады (4.13, б 

сурет). Кіріс кернеуі тең болғанда, VT1 және VT2 транзисторларының 

эмитент ағымдары I1 мәнінде тең болады, сондықтан VT3 және VT4 

эмитенттерінің ағымдары бірдей болады. Транзисторлардың негізгі ағымдары 

шамалы. Егер процестің параметрлері бірдей болса, VT4 және VT3 

транзисторларының токтар әрдайым тең болады. Бұл транзисторларға 

«айналы ток» деп аталады. Жүктеме «ағымдағы айна» бірінші сатыда I1 

теңестіріледі. Содан кейін сигнал ВТ5 және VT6 транзисторларындағы екінші 

саты бойынша күшейтіледі және VT7 және VT8 транзисторларында 

орнатылған ОК күшейткіш қуатына ӛтеді. ОА каскад I1 және I2 токтарының 

ішкі тұрақтандырудың түрлі сұлбалары тұрақтандырылған.Тӛмен жиіліктегі K 

амперінің кернеуінің ӛсуі сатылардың күшейту коэффициенттерінің ӛнімі 

болып табылады. 

Екі кезеңдік  толық сұлбасы сыртқы жағдайлардағы (температура, 

кернеу) түрлі микрочиптердің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 

кӛптеген қосалқы элементтердің модельдік тізбектен ерекшеленеді. 

KR140UD7 операциялық күшейткіші кіріс кедергісін 100 кОмға дейін 

арттыруға мүмкіндік беретін аса күрделі кіріс күшейткішке ие. 

ОК құрылымы оның құрамында C = 30 pF ішкі түзету конденсаторы бар 

стабилизаторды қамтиды, осылайша амплитудалық жиілік сипаттамасы 

толықтай түзетіледі. -20 дБ болатын логарифмдік жиіліктің бейімделуі және 

жоғары жиілікте 90 ° тең тұрақты фазалық жылжуы коммутациялық сұлбадан 

кӛрініп тұрғандай, қосымша жиіліктегі түзетулерсіз қайталағыш режимде 

амперді пайдалануға мүмкіндік береді (4.14 сурет). Шығу кернеуінің 10 В / мс 

дейін кӛтерілу жылдамдығын арттыру үшін C1 = 150 pF сыйымдылығы 

терминалға 12 қосылады (4.14 б сурет). ОК теңдестіру сұлбасы 3 және 9-

позицияларға қосылған бір сыртқы ауыспалы резистордан тұрады. 

 



 98 

                      

4.14 cурет - Оперативті күшейткіш КР140УД7 

4.4.4 K157UD1 операциялық күшейткіші - шығу ағыны 0,5 А дейін 

күшті күшейткіш (4.15 сурет). 

 

 

4.15 cурет - Күшті ОК типінің K157UD1 (a) және жиілік 

сипаттамаларының (б) сұлбасы 

 

Жартылай ӛткізгіш техникаға негізделген классикалық екі сатылы 

сұлбамаға сәйкес, P-n қиылысуымен оқшауланған (4.15, а сурет), DU 

кристалы үлкен қуатты таратуға мүмкіндік беретін тікбұрышты пластик 

корпусқа орналастырылған. ОК ампының сипаттамалары (4.15 б, сурет) 

келтірілген. 

Кейбір ОК есептеу әдістемесін қарастырайық, (4.16, a сурет) инвертті 

күшейткіш сұлбасын кӛрсетеді. Осы күшейткіштің элементтерін есептеу үшін 

біз екі позицияны пайдаланамыз: 

- инвертті және инверттелген кіріс кернеулер бірдей, яғни. U + = U-; 

- күшейткіштің кіріс тогы кірістердің кез келгенінен нӛлге тең, I1 = I2 = 

0. Бұл жағдайда U+ = 0 и U-= 0 Демек, кіріс тогы Iкір = U/R1. Ток I2, Р2 

резисторы арқылы ағып кетеді U/R2. Ағымдағы уақыттан бастап  Iкір = I2, то 

Uкір/R1= Uшығ/R2  және беру коэффициенті: 

 

K = Uшығ/Uкір = R2/R1.                                  (4.23) 

 

Қозғалтқыштың орналасуына байланысты сызықтық күшейту 

тәуелділігі бар инвертор-күшейткіш (4.16, б сурет) кӛрсетілген. Оның берілу 

теңдеуі мына нысанда: 
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Uшығ = – kR2Uкір/R1,                                               (4.24) 

 

онда k - айнымалы кедергінің R бӛлігі 

Қайталағыш 4.16 сұлбасында, в суретте келтірілген қайталағыш 

сұлбасында мына теңдік орындалады: 

 

Uшығ = Uкр. 
 

 

4.16 сурет - ОК қосу амалдары  

 

4.5 Логикалық элементтер және олардың тағайындалуы 

 

Логикалық элементтер - кіріс және шығыс шамалары арасындағы нақты 

байланысты жүзеге асыратын құрылғылар. Бастапқы логикалық элементте екі 

кіріс және бір шығыс бар. Олардың сигналдары дискретті, яғни екі ықтимал 

мәндердің бірін қабылдайды - 1 немесе 0. Демек, дискретті сигналдармен 

жұмыс істейтін құрылғылар дискретті сигналдар деп аталады. Бірлік үшін 

кейде кернеудің болуын , ал нӛлде болмауын қабылдайды. 

Жүйелерді талдау мен синтездеудің математикалық аппараты тек қана 

екі мәнді, яғни «0» және «1» қабылдайтын логика алгебрасы болып 

табылады.Тӛменде логика алгебрасының негізгі ережелерін қарастырамыз. 

Логикалық айнымалы мән - тек екі қарама-қарсы мәнді қабылдайтын 

кіріс мәнді айтады: x = 1 немесе x = 0. Логикалық функция шығыс 

сигналының кірісіне тәуелділігі және шығыс сигналының ӛзі ғана екі мәнді 

қабылдай алады: y = 1 немесе y = 0. Логикалық операция логикалық элемент 

логикалық функцияға сәйкес логикалық айнымалылармен орындалатын 

әрекет болып табылады. 1 және 0 мәндері бір-біріне қарама-қарсы 

(инверттелген): 1 = 0, 0 = 1. 

Логика алгебрасының формулаларын түрлендіргенде, алдымен 

инверсионды операцияларды орындаңыз, содан кейін кӛбейтіңіз, қосыңыз, 

содан кейін барлық қалғаның орындаңыз. 

Әр қарапайым логикалық функция қарапайым элементтермен 

техникалық жағынан жүзеге асырылуы мүмкін, оларда ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, 

ЖОҚ және олардың ЖӘНЕ-ЖОҚ, НЕМЕСЕ-ЖОҚ комбинациясы бар. 
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Элемент ЖОҚ логикалық терістеуді - инверсияны түсінеді. ЖӘНЕ 

элементтері (конъюнкторлар) логикалық кӛбейтуді жүзеге асырады. 

Элементтер НЕМЕСЕ (дизъюнкторлар) логикалық қосымшаны орындайды. 

Қосқыш - басқару тізбектерінен тұратын және бір-бірінен екіншісіне 

секіріп, тұрақты тепе-теңдіктің екі күйі бар жады элементінен тұратын 

құрылғы триггер деп аталады. Триггерлер олардың функционалдық 

сипаттамаларына және жад элементіндегі ақпаратты жазуға байланысты 

жіктеледі. Функционалдық негізде олардың триггерлері бӛлінеді, олардың 

іске қосылуы T - триггері, D - триггер элементтері бар, әмбебап JK триггерлері 

бар. 

Мысал ретінде, сандық басқару құрылғыларында ең кең қолданылатын 

ретінде T-триггерінің басталуын есептеп, RS-ны  триггерді бӛлек іске қосумен 

қарастырыңыз (4.17, а сурет). 

 

 
 

 4.17 сурет - RS- триггері (а) және T –санағыш іскек қосқыш триггері (б) 

 

Триггер күйі тікелей шығу күйі арқылы анықталады. Ең қарапайым RS-

триггер оң кері байланыспен қамтылған екі логикалық элементтерден тұрады 

(4.17 а сурет). 

Бастапқы жағдайда R = 0, S = 1 болсын. Тӛмен логикалық элемент 

логикалық НЕМЕСЕ-ЖОҚ функциясын орындайды, б.а. 1 оның кез келген 

кірісінде оның шығысы логикалық нӛлге тең болады = 0. Q шығысында  1 (Q 

= 1) болады, себебі (Шығыс -  кіріс R, басқа түскен нӛлдік бір) жоғарғы 

элементі екі кірістеріне нӛлдер берді. Триггер жалғыз күйде. Енді сіз орнату 

сигналын жойсаңыз (R = 0, S = 0), шығысында жағдай ӛзгермейді  0 тӛменгі 

кіріс S оның жоғарғы кірісінде болғанына қарамастан жоғарғы бір логикалық 

элементі шығысқа алады. R-кірісіне қайта қосу сигналы енгізілгенше, флип-

флэш бір күйде болады. Енді R = 1, S = 0 болсын. Сонда Q = 0, a = 1. Триггер 

«0» мәніне ауысты. Егер сіз қалпына келтіру сигналын алып тастасаңыз (R = 

0, S = 0), онда триггер оның жағдайын ӛзгертпейді. 

Есептегіш триггер (4.17, б сурет) бір есептік ақпаратты енгізеді. 

Басқарушы сигнал кіріс сигналына енгізгенде әр кезде кері күйге ауысады. 

Логикалық элементтер орындалатын функцияларды жақсырақ түсіну 

үшін (4.18, а сурет) оларды релелі-байланыс сұлбасының принципімен 

салыстырғанда қарастырайық (4.18, б сурет). 
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4.18 сурет - Негізгі логикалық элементтер (а) және релелік байланыс 

эквиваленті (b) 

 

Егер тұйық контактілер бірыңғай сигналға сәйкес келеді және ашық 

байланыстар нӛлдік сигналға сәйкес келетін болса, онда ЖӘНЕ элементі x1 

және x2 тізбекті байланыстар арқылы жалғанған контактілерге қосылған 

релелік ораманың түрінде ұсынылуы мүмкін (4.18, б сурет). Егер екі контакт 

тұйықталған  болса, онда катушкада ток болады, реле жұмыс істейді және 

контактілері тұйықталады. 

НЕМЕСЕ элементі параллель қосылған екі тұйық контакт ретінде 

ұсынылуы мүмкін (4.18, б сурет). Бірінші немесе екінші реле тұйықталғанда, 

реле сигнал жіберілетін контактілерді ашады және тұйықталады. 

4.19 суретте НЕМЕСЕ-ЖОҚ жартылай ӛткізгіште орындалған. Егер бір 

кірістен сигнал берілмесе транзистор жабық т.рінде қаады, ол арқылы ток 

жүрмейді, ал кернеу шығысында ЭҚК тең болады ЕП = Uy, т. е. y = 1.  

 

 
 

4.19 сурет – НЕМЕСЕ-ЖОҚ ойлану элементтерінің сұлбасы  

 

Егер бір кірісіне кернеу берсек онда транзистор кедергісі  ∞ ден 0 дейн 

түседі және эмиттер – коллектор тізбектерінен ток ағады. Транзистордағы 
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кернеу түсуі нӛлге тең (Uy= 0). Бұл жағдай шығысында сигналдың жоқтығын 

кӛрсетеді, y = 0. Элементтердің қалыпты жұмысы үшін жалпы нүктеге 

қатысты потенциалдардың арласу базасын тудыру керек, бұл жағдай арнайы 

қорек кӛзіне Uсм және резистор Rсм жетеді. Rб резистор ток база – эмиттерді 

шектейді. 

Электр жетегінде жиі кездесетін электрлік сұлбаның бірнеше түйндерін 

қарастырамыз (4.20 суретте).  

 

 
 

4.20 сурет – Ойлану элементтері бар түйспелі сұлба  

 

4.20 суретте, а К түйіспе орамасының қоректену түйндерін кӛрсетеді.  

показан узел питания катушки контактора. КнП нүктесін басқанда желі 

арқылы ток ӛтеді де түйспе жұмыс істейді. Оның негізгі түйспелерін (суретте 

кӛрсетілмеген) қозғалтқыш желіге қосады, ал К түйспе қысқа тұйықталып 

КнП түйініне қосылады. Енді ток осы түйспе арқылы ӛтеді, ал КнП түйінін 

жіберуге болады. Пружиналар әсерінен ол ӛз түйспелерін ажыратады, бірақ 

орамдар К түйспесі арқылы жұмыс істейді. КнС түйінін басу арқылы желі 

ажырап түйспелер шешіледі. 

Бұл түйіндерді ойлану элементтер арқылы орындауға болады (4.20, б 

сурет). Сұлбаға К түйспе орамалары, КнП және КнС түйндері, екі ойлану 

элементтері НЕМЕС-ЖОҚ кіріс және шығыс белгіленулерімен (1 – 5) және 

күшейткіш. Бастапқы ағдайы х1 = 0 и х2 = 0, онда шығысындағы 1 элмент y1 

= х1 + х2 = 0 + 0 = 1 аламыз. Шығысындағы элемент 2 (шығыс 5) сигнал y2 = х3 

+ х4 = 1 + 0 = 0, т. орамалар ажыратылған, реле жұмыс істемейді. 

Егер КнП нүктесін бассақ онда y1 = х1 + х2 = 1 + 0 = 0. Шығысында 2 

элемент сигнал y2 = х3 + х4 = 0 + 0 = 1. Орамалар арқылы ток ӛтеді және түйсе 

жұмыс істейді. Сигнал y2 кіріс х2 беріледі, бірақ y1 ӛзгермейді, ӛйткені y1 = х1 + 

х2 = 1 + 1 = 0. Сӛйтіп орама түйспелерінде ток болады.  

Егер КнС түйіндерін басса, екінші кіріс элементтеріне х4 = 1 беріледі, 

онда y2 = х3 + х4 = 0 + 1 = 0 және түйспелер жіберіледі. 

Қарастырылған сұлбалар «сақтау» командалары сигнал y2 ӛзгеріссіз 

қалады түйінді жібргеннің ӛзінде. 
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Осындай функцияларды триггера (4.20, в сурет) кӛмегімен жүзеге 

асыруға болады Егер кіріске сигнал х1 = 1 берсек, онда шығысындағы сигнал у 

= 1 болады және КнС түйінін баспағанша ӛзгеріссіз қалады. Сонда триггер 

қайта қосылып шығысында y = 0 сигналы пайда болады. Ол КнП түйінін 

баспағанша ӛзгеріссіз қалады.  

Ойлану элементтерінде әртүрлі құрылымдар пайдаланылады - 

интегралды микросұлбалар, транзисторлар, диодтар және т.б.  

4.21 суретте ойлану элементтері интегралды микро сұлбалар түрінде 

кӛрсетілген. 

 

 
 

4.21 сурет – Ойлану элементтері интегралды микро сұлбалар түрінде 

берілген 

 

Ойлану элементтері бар типті түйндер күрделі сұлбаларда 

пайдаланылады, сонымен қатар мұндай сұлбаларды пайдалану ӛте тиімді, 

релелі-түйіспелі апаратты сұлбаларға қарағанда. 

Триггерлер екілі хабарламаларды сақтау үшін берілген. Триггерлерді 

пайдалану анық жадынды құрылғыларды іске асыру үшін пайдаланылады 

(жадын дегеніміз есептеу уақытындағы хабарламаларды сақтау үшін). Бірақ 

триггерлер жадыны бар сандық құрылғыларды тұрғызу үшін пайдаланылады, 

мысалы санауыш (счетчик), түзеткіштер тізбекті коды бар қатарлы немесе 

сандық ұстап тұру сымдары бар. 

 

4.6 Аналогты және сандық компараторлар. Арифметика-ойлану 

құрылғысын тұрғызу әдістері  

 

4.6.1 Компаратор – бұл салыстыру құрылғысы. Аналогты компаратор 

үздіксіз ӛзгеру сигналдарын салыстыру үшін қарастырылады. Аналогты 

компараторлар операциялық күшейткіштер ОК базасында құрылады (4.22 

сурет).  
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4.22 сурет – ОК-де аналогты компараторлар сұлбаларының қосылуы  

 

4.22, а суретте инверторлы сумматорлар сұлбасы кӛрсетілген, шығыс 

сигналы келесі теңдеулермен жазылады: 

 

Uшығ = – (U1R/R1 + U2R/R2 + U3R/R3 +…. + UnR/Rn).          (4.25) 

 

Каскадтарда екі кіріс сигналдары есептелген, 4.22, б суретте 

кӛрсетілген,кеесі теңдікпен қарастырылады: 

 

Iкр = Iшығ,                                                  (4.26) 

 

сонда (U1 – U+)/R1= (Uшығ- U+)/R1  и U1- U+= Uшығ+ U+. Ескере отырып 

U- = U2/2 = U+, келесіні аламыз U – U2/2 = Uшығ + U2/2, немесе U1 – U2/2 – U2/2 

= Uшығ. 

Шығыс кернеуі үшін келесі теңдеуді аламыз:  

 

Uшығ = U+ – U2.                                         (4.27) 

 

Күшейткіш есептеу құрылғылары 4.22, в суретте кӛрсетілген, ал оның 

ӛтпелі функциялары келесі теңдеумен жазылады: 

 

Uшығ = K(U1 – U2).                                             (4.22) 
 

4.6.2 Сандық компараторлар салыстыру әмбебап элементтері болады екі 

санның салыстыруы арқылы, екі кодпен берілген. Сандық компараторлар 

арифметикалық құрылғыларғада жатады. Компараторлардың үш шығысы 

болады. Бір разрядты компараторлар ойлану элементтерінің құрылғысы 

болады «НЕМЕСЕ-ЖОҚ» (4.23 сурет). 
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4.23 сурет – Бір разрядты компараторлар сұлбалары  

 

Сұлба қортындысы бойынша, егер A = B, онда F = 1, қарсы түрде А ≠ В, 

F = 0. Егер А > В, т. е. А = 1, В = 0, то С = 1, егерА < В, т. е. А = 0, В = 1, онда 

D = l. 
Егер жұп бойынша барлық разрядтар ӛз ара тең болса  n-разрядты екілік 

сан, онда екі сан А және В тең. Сандық компараторларды пайдаланып әр 

разряд үшін, мысалы тӛрт мәндік сан, және F1, F2, F3, F4 мәндерін анықтап 

шығыс компараторларының айнымалы ойлану, А = В теңдігін қоямыз, егер F 

= F1 · F2 · F3 · F4 = 1. Егер F = 0, то А ≠ В. 
А > В теңсіздігі (тқрттік разрядты сандар үшін) тӛрт түрлі жағдайда: 

немесе А4> В4, немесе А4 = В4 және А3 > В3, немесе А4 = В4, А3 = В3 және А2 > 

В2, немесе А4 = В4, А3 = В3, А2 = В2 және A1 > В1 (мұнда А4 және В4 – үлкен 

разрядты сан А және В). Егер А1 жән B1 орнын ауыстырсақ, онда келесі А < В 

теңсіздік орындалады. 
Сандық компараторлар ӛздік микро сұлбалар түрінде шығарылады. 

К564ИП2 микро сұлба (4.24 сурет) тӛрт разрядты компараторлар болады, 

басқы сұлбаларда қарастырылғандай бір разрядты компараторлар негізінде. 

Берілген микро сұлба кеңейтілген кірісі бар А < В, А = В, А > В, жұп санды 

разрядталған болады. Бұл компараторға каскадты немесе қатарлы 

байланыстырады (пирамидалы). 

 

 

4.24 сурет - К564ИП2 тӛрт разрядты компаратор микро сұлбасы  

 

Екі сегіз разрядты санды салыстыру үшін К564ИП2 компараторлардың 

каскадты байланысуы қажет Шығыс байланысуы А = В және         А < В 

алдыңғы микро сұлбадағылардай кіші разрядтар қатысты кіріспен кезектеседі. 

Кіріс А < В, А = В, А > В микро сұлбалар кіші разрядтар поенциалдарға 

қатысты беріледі U0 және U1 (U0 ойлануға қатысты 0, a U1 – «1»). Микро 

сұлбалар А > В кірісінде ойлану потенциалдар бірлігімен U1 қарастырылады. 
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4.6.3 Микропроцесстердің негізгі түйіні болып арифметикалы-ойлану 

құрылғысы АОҚ. АОҚ арифметикалық және ойлану операцияларын тікелей 

құпия сандармен түзеткішсіз арқылы орындауды қамтамассыз етеді.  

Бір разрядты арифметикалық құрылғыларды тұрғызу әдістері есептеу 

және қосу операциялары 4.25 суретте кӛрсетілген.  

 

 
а – қосу , б – есептеу, в – бір разрядты АОҚ. 

4.25 сурет – Шындық және құрылымдық формулалы кесте  

 

Ойлану есептеулерін салыстырғанда толық қосу есептеулер (4.25, а 

сурет) және есептеуден (4.25, б сурет) толық қосындыларымен айырмасы 

теңеседі.  

Сондықтан есептеу операцияларын орындау кезінде қосымша сигналдар 

талап етілмейді, қосымша аппарат шығындарыда талап етілмейді.  

4.25, в суретте қарапайым АОҚ сұлбасы келтірілген, екі қақпалы 

басқару құрылғысы келтірілген, U басқару кернеуі бар әр-түрлі басқару 

сигналдарымен. Бұл сұлбаның бӛлігі 4.25, в суретте үзік сызықшалармен 

белгіленген. U=0 есептеу операциялары орындалады, ал U=1 – қосу 

операциялары. 

Кӛп разрядты АОҚитинтегралды микро сұлба түрінде шығарылады 

немесе жүйе құрамына кіреді де негізгі болып саналады. Мысалы МС 564ИП3 

микро сұлба бұл 4-разрядты қатарлы АОҚ, 16 арифметикалық және 16 ойлану 

операцияары бойынша орындалады. 

 

4.7 Аналогты-сандық және сандық-аналогты түзеткіштер, 

интерполяторлар  

 

Басқару жүйелерін сигнал мінездемелеріне қарап сонымен қатар 

пайдаланылатын хабарлама түрлеріне қарап бӛлуге болады [1,2,6].  

Сандық және аналогты құрғылар беретін хабарлама формаларына қарап 

бӛлінеді, осы құрылғыларды жүзеге асыру үшін қатысты апараттарды қайта 

ӛңдеу. Аналогты нысан физикалық шамалардың түрлерін айнымалы 

мінездемелеріне пропорционал кӛрсетеді – кернеу, ток, жылдамдық, жиілік, 

біліктің айналу бұрышы т.б. Сандық нысана шамалардың белгіленулерін сан 

түрінде кӛрсетеді тек екі санды 1 және 0 (екілік код) пайдаланып.  
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Үздіксіз (аналогты) жүйелер барлық жұмыс уақытында сол бӛлімге әсер 

етеді, монотонды ӛзгеру немесе үздіксіз периодты сигналдар түрінде.  

Дискретті жүйенің жұмысы кусалық ӛзгеріске (квантты, дискретті) 

сигналдарға негізделген. Импульсті жүйелерде уақытқа қатысты (басқару 

әсері уақыттың қысқа мерзімінде нысаналанады), релелік-квантты деңгейіне 

қарай, ал сандық жүйеде екеуіде пайдаланылады.  

Сандық сигналдар аналогты сигналдадың деңгейлеріне немесе уақыт 

аралық дискреттігіне қарай анықталады. Егер дискреттілік уақыт арқылы 

орындалса уақыт теңдігі бойынша Т0, онда мұндай квантты уақыт кванттілігі 

деп атайды (4.26, а сурет), ал егер шығыс сигналының деңгейі бойынша, q 

мәнінің теңдігімен болса (4.26, а сурет), онда квантты деңгейімен. Т0 және q 

квантты қадамы деп атайды [3].  

 

 

а – үздіксіз функция; б – торлы функция; в – импульсті элементтердің шарты 

белгілері; г – амплитудалық-импульсті модуляция;  

д – күштік-импульсті модуляция. 

4.26 сурет – Уақыт бойынша дискретизация шамасы 

 

Уақыт бойынша квантті кезіндегі үздіксіз сигнал (4.26, а сурет) толр 

функцияға ауысады (4.26, б сурет): 
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мұнда Т0– дискрет периоды.  

Бұл операция импульсті элемент – дискретизатор, шартты белгісі (4.26, 

в сурет) кӛрсетілген. Кӛбіне дискретизатор ретінде модулятор қолданылады, 

Т0 периодты дискрет импульс тізбектілігін модульдейді кірі сигналының 

үздіксіздігінен импуль амплитудасы бойынша (4.26, г сурет),амплитудалық-

импульсті модуляция – АИМ), ұзындығымен ені бойынша импульс (4.26, д 

сурет - күштік-импульсті модуляция – КИМ). ЖИМ- жиілікті импульсті 

модуляция, ФИМ – фазалық импульсті модуляция.  

Жиілік кванты бойынша дискрет қортындысы о=2 /То=2 fо 

дискретті функция: 

 

(4.28) 
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х
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n
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1
(Ω-nΩ0).                                        (4.29) 

 

Жазылған х(0)=0, о жиілігі кезінде пайдалы сигнал алады, жиілікте 

пайдалы сигнал бар, (4.15) алған п=0 кезінде, қырлы жоғары-жиілікті 

гармоникалар, солға және оңға бұрылған пТ0  жиілік бойынша.  

Сандық құрылғыларда квантты деңгейіне қарай кеңінен пайдаланылады, 

үздіксіз функция дискретті болып ӛзгереді квант интервалындағы уақыт 

бойынша анықталады (4.27, а сурет). Бұл жағдайда үздіксіз сигнал сандық 

мәні түрінде кӛрсетлген:  

,knq
q

x
entkх

q

q

 

 

 

мұнда k – квантовательдің крутизна мінездемесі, k= 1;  

ent -  тұтас бӛлігі;  

n = 0, ±1,±2,… - квантователь шкаласы.  

Деңгейіне қарай квантованда қателік болады, шығыс хq және кіріс х 

сигналдарының айырма теңдігімен анықталады:  

 

                                                                                                     
 

Қателік модульдері квантователь мінездемелеріне тәуелді q и 

q/2 (4.27, б және 4.27, в сурет). Квантователь шартты белгісі аналогты-сандық 

түзеткіштер (АСТ) (4.27, г сурет). 

 

 
а – квантование деңгейіне қарай дискретті функцияның үздіксіз ауысуы; б, в – 

квантовательдің статикалық мінездемесі және квантование қателігіне 

қатысты; г – квантование шартты белгісі. 

4.27 сурет – Деңгейіне қарай квантован шамасы  

 

Уақыт бойынша кванттеу кезіндегі дискреттелген сигналдарды түзету 

демодуляция деп аталады, ал торлы функциялар – интерполяция деп аталады. 

           (4.31) 

       (4.30) 
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Мұндай түзетулер құрылғы бойынша жүзеге асады, демудуляторлар немесе 

интерполяторлар. Олар тӛменгі жиіліктегі сүзгілер болып табылады. Олардың 

шартты белгінулері (4.28, а сурет) берілген. 

 

 
 

а – интерполятор – тӛменгі жиіліктегі сүзгінің шартты белгілері; б – 

сандық аналогты түзеткіштердің шартты белгілері, в – торлы фунция және 

оның қателігі; г – интерполятордың құру қателігі және торлы функцияның 

деңгейіне қарай кванттілігі. 

4.28 сурет - Интерполяция шамалары 

 

Дискретизация жиілік дискретизациясымен анықталады 0 

Котельников теоремасына сәйкес [1,2], үздіксіз функция х(t) толығымен ӛз 

ординаталарымен анықталады, уақыт моментіне қарай Тс , егер функция х(t)  

не жиілігі 0,5 Тс жоғары болмайды. Осыдан дискретизация жиілігі келесі түрде 

болады: 

Ñ20  ,                                                          (4.32)                                                                                                   

мұнда – С =2 /Тс =2 f0 жиілік спектор функциясы  х(t). 

Электржетегіндегі басқару жүйелерінің кең таралған қарапайым 

интерполятрлары нӛлдік қатардағы дискретті шамаларын белгілейді дискретті 

момент барлық дскретті аралығында торлы функциялар біртіндеп тұрақтыға 

айланады (4.28, в сурет). Бұл түрлену интерполяция = = х=– х қателігімен, 

жоғары қатарларда күрделі интерполяторларда пайдалану кезінде.  

Сандық хабарлардың түрленуі квантты сигналдар деңгейіне байланыты 

сандық аналогты түзеткіштер (САТ) қолданылады, шартты белгілері (4.28, б 

сурет) кӛрсетілген.  

Цифроаналогты құрылғыларда және электржетек бсқару жүйелерінің 

дискретті шамалары аналогты түрде х*(t) (4.26, б сурет) , сандық х*q(t), торлы 

функциялар, квантования  =хq- х, қателігі бойынша (4.28, г сурет). Алғашқы 

жағдайда құрылғыны импульсті, екінші жағдайда импульсті-құпия деп 

атайды.  
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Интерполяторды пайдалану мысалын қарастырсақ (И) электржетекте 

сандық бағдарлама басқару жүйесі (СББЖ) қадамды қозғалтқышымен ҚҚ [1]. 

Функционалды сұлба бір координата басқаруымен СББЖ (4.29 сурет) 

келтірілген.  

Жұмыс жадынынан хабарландыру (ЖЖ) интерполяторға түседі 

қозғалыс бағытын анықтайтын жұмыс машинасының орындау мүшесі 

(ЖМОМ) «алға» (+) және «артқа» (–), сызықты немесе дӛңгелек интерполяция 

шаршысын екі немесе берілген нүктелермен ЖМОМ қосады.  

Күшейткіште - нысаналау (КН), импульстер күшейеді және қажетті 

нысана белгіленеді. Ары қарай импульсті басқару тарату импульсіне ТИ 

түседі, қуатты күшейткіш күшейеді ҚК және орамаларға таралады. ЖМОМ 

металл кесу станоктарында  ШД5Д-1М с қадамы 6º және білігіндегі момент 

0,06 Н·[1,5] пайдаланылады. Негізі кез-келген күштік ШҚ алуға боады тӛрт 

фазалы индукторлы түрі ШДА-Ф қадамы 22,5° және моменті 1 Н·м дейін.  

 

 
 

4.29 сурет – ЖМОМ импульсті-қадам бір координаталардың 

функционалды сұлбасы  

 

Импульс таралуы кернеу қоректену жүйесінің кӛп каналды басқару 

импульстерінің түзетілуі үшін қызмет етеді. ЖИ сұлбасы кӛп. Олар кезекті 

есептегіш сақиналы сұлбаның негізінде тұрғызылған. Соңғы уақытта микро 

электрониканың кӛптеп дамуынан интегралды микро сұлбалар орындалып 

жатыр, қозғалу регистроның негізінде және дешифратор есептегішімен 

тұрғызылуда. Осындай бір сұлба екі микро сұлба пайдаланылады (4.30,  а 

сурет), екі микро сұлба, есептегіш  D1 және дешифратор D2[1,2].  
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а – сұлба; б – жұмыс диаграммасы.  

4.30 сурет – Импульстер таратылуы  

 

Басқару импульстері «алға» және «артқа» +1 толық қатысты және 

есептеу –1 есептегіш кірісіне түседі. Импульс командаларының түсуімен 

«алға» есептегіш жағдайы ондық есептеу бағытында ӛзгереді 0, 1, 2, 3, 0, 1 

және фаза коммутациялары ШҚ бойынша айналу бағыты «алға», ал 

командалары «артқа»  – есептегіш жағдайы ондық санның азаю бағытымен 

ӛзгереді, 3, 2, 1, 0, 3, 2 және ШҚ «артқа» бағытымен айналады. 

ЖИ импульстері операциялық күшейткіштермен К157УД1 күшейеді 

жоғары бӛліктерде келтірілен 4.4, немесе қуат күшейткіші (ҚК)  

транзистормен (4.31 сурет). Жаңа талдауларда (4.31, б сурет) ток бойынша 

кері байланыс бсқару орамалары (БО) ШҚ және релелік басқару транзисто 

қосылуымен VT, Шмидт триггерін туғызады [1,6]. Диод VD ОУ-ды асқын 

кернеуден қорғайды.  

 

 
4.31 сурет – Қуат күшейткішінің сұлбасы 

 

4.8 Бағдарламаланатын контроллерлер 

 

Үлкен бағдарламаланатын басқару жүйелерін (КТҚ) іске асыру үшін 

бағдарламаланатын контроллерлер - компьютердің жадына енгізілген 

бағдарлама түрінде жазылған басқару сұлбасының логикалық функцияларын 
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орындайтын кіріс және шығыс құрылғылары бар мамандандырылған басқару 

мини-компьютері бар компьютерлер [1 , 2]. 

КҚ басқару каналдарымен байланысады және шексіз ӛзара әсер ету 

анық масштабты уақыт бойынша жұмыс істейді. Мұндай КТҚ (4.32 сурет) 

бағдарлама түйіспесімен БТ, кіріс және шығыс құрылғылары, күштік 

автоматика құрылғылары КАҚ және қорек кӛзі, күштік автоматика 

құрылғылары, күштік автоматика құрылғылары және қорек кӛзі ҚК. КҚ 

орталық процессрлерді және кіріс құрылғылары КҚкр кірісі және шығысы 

КҚшығ кіріс және шығыс электрлік параметрлердің сыртқы және ішкі КТҚ 

тізбек, және автономды қорек кӛзі АҚК. Кіріс құрылғылары топты 

құрылымдар ТҚ және индикация датчигі басқару бӛлімі Д, шығысы – 

басқарып орындау элементтері БОЭ және сигналдар және электрлік 

қозғалтқыштар ЭҚ. 

 

 
 

4.32 сурет – КҚ басқару жүйенің құрылымдық сұлбасы  

 

Мұндай КҚ сенімді, қиыншылығы аз және сұлбаның жұмыс 

индикациясын орындауға жарық сигнализация кӛмегімен және дисплей және 

жұмыстарына тексеру жүргізу. Екі қорек кӛзі КҚ (ҚК және АҚК) энергияға 

тәуелді және энергияға тәуелді емес қамтамассыз етеді. Сондықтан біріншісі 

сақталмайды сыртқы энергия кӛздерін берілгендерін ӛшіру сыртқы энергия 

кӛзі ӛшкен уақытта, КҚ нӛлдік қорғаныс, ал екіншісі энергия ӛшкен кезде 

ӛзінің берілгендерін сақтайды, процессордың жұмыс алгоритмін сақтау 

арқылы, топ мазмұны, жұмыс бағдарамасын жүзеге асру үшін қажет. 
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КҚ құрылымы автоматтандырылған объектінің сипаттамаларына сәйкес 

модульдердің белгілі бір жиынтығын таңдауға мүмкіндік беретін блок-

модульдік қағидаға сәйкес ұйымдастырылады. Сонымен бірге техникалық 

диагностика, ақаулар және т.б. мәселелерді шешумен кешенді жабдықтарды 

басқару үшін қарапайым циклді басқару сұлбаларын және кешенді жүйелерді 

де іске асыруға болады. 

КҚ жұмысының принципі оның функционалдық сұлбасымен 

түсіндіріледі (4.33 сурет). 

 

 
 

4.33 сурет – Бағдарлама бақылаушының функционалды сұлбасы  

 

Бастапқыда, КҚ бағдарлама тақтасында (бағдарлама жүктеушісі) 

терілген бағдарлама жазу режимінде жұмыс істейді және тек оқуға арналған 

жадқа (ОАЖ) жазылады (жүктеледі). Келесі, КҚ мекен-жайға сәйкес сканер 

(сағат импульстік генератор) дәйекті кіру және шығу құрылғыларды ӛзара 

ОАЖ және кіріс және шығыс тіркелімдер жұптастыру құрылғылары онда 

режимінде және бағдарламаға ауысады кіріс және шығыс тізіліміне тиісті 

таңдалған және ұялы процессор қосылған. ОАЖ алынған бағдарламаның 

командаларына (қадамдар) сәйкес процессор, кіру және шығу сигналдарын 
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логикалық операцияларды орындайды және шығыс кіріс жағдайын 

түрлендіреді. Егер бастапқы күйлердің күйі алдыңғы сайлау цикліне 

қарағанда ӛзгермеген болса, процессор шығудың ағымдағы күйін растайды; 

егер ӛзгертілсе, процессор ОАЖ дискісінде жазылған бағдарламаға сәйкес 

шығыс күйін ӛзгертеді. Бағдарлама бӛлімдері циклді түрде, сұраулардың 

біреуін бағдарламаға орналастыру тәртібімен, сұраныстың толық циклін 

аяқтағаннан кейін бағдарламаның басталуына орай сұралады. 

КҚ-ның орталық бӛлімі - компьютердің параметрлерін анықтайтын 

процессор П: жылдамдық, командалық жүйе, кіріс және шығыс саны, 

таймерлер мен есептегіштер саны, бағдарламаны сақтауға арналған жад 

кӛлемі. Процессор нұсқауларды оқу және ӛңдеу, операнды жадтан сұрыптау 

және басқару пәрмендерін шығару құрылғыларына беру үшін операцияларды 

орындайды. Процессор бағдарламаның логикалық операцияларын 

орындайтын арифметикалық-логикалық АЛУ құрылғысынан тұрады; 

Бағдарламалық кодты АЛУ(KУАЛУ) басқару кодексіне түрлендіруді 

қамтамасыз ететін ПБҚ процессорының басқару құрылғысы; R есептеу 

нәтижесінің жады регистрі; Бағдарлама қадамдық мекен-жайларының 

есептегіштері (БҚМЖЕ) және бағдарлама қадамдарын және операцияларды 

(кіріс мекен-жайлары) оқып шығатын САЗУ жады мекенжайларын; автобус 

мекен-жайлары, операндтардың берілуіне арналған бағдарлама қадамдарының 

мекен-жайын және деректер шиналарын беру. 

Процессордың кіріс-шығыс модульдерімен байланысуы адаптерлер деп 

аталатын процессорлық модульдер арқылы жүзеге асырылады, олар кіріс 

сигналының ағымдағы мәнін ОАЖ және шығыс басқару әрекеттерін операнд 

арқылы кӛрсетілетін шығу модульдеріне ауыстырады. Шығу модульдеріндегі 

басқару дискретті атқарушы сигналдармен емес, аналогтық сигналдармен 

орындалса, онда сандық-аналогтық түрлендіргіштер (САТ) пайдаланылады 

және аналогты-цифрлық түрлендіргіштер (АЦТ) объектіден компьютерге кіріс 

сигналын енгізу үшін пайдаланылады. 

Жұмыс циклі КҚ үш кезеңге бӛлінеді. Бірінші кезеңде кіріс сигналдарын 

сканерлеу деп аталатын модульдер П3-ке жүктеледі. Екінші кезеңде 

бағдарлама ӛңделеді, ал үшінші, қорытынды - басқару сигналдарын шығыс 

модульдеріне беру. Бәлкім, осы сатылардың уақытында бірігу мүмкін. Цикл 

уақыты бағдарламаның ұзақтығымен анықталады. Бағдарламаның соңы және 

компьютердегі басқа циклға ӛту екі жолмен жүзеге асырылады: 

бағдарламаның соңы және бүкіл ОАЖ кӛлемін ӛңдеу. 

ОВЕН компаниясы (Ресей) қазіргі заманғы элемент базасында ӛз 

дамуының индустриялық автоматтандыру ӛнімі қатарын кеңейте отырып, 

үнемі дамып келеді. Олардың автоматтандыру құралдары басқа 

ӛндірушілермен, атап айтқанда, бағдарламаланатын логикалық 

контроллерлермен сәтті бәсекелеседі. 

Контроллерлер тӛрт серияда шығарылады: 

1) Жергілікті ОВЕН ПЛК63 / ПЛК73 автоматтандыру жүйелері үшін 

HMI бар контроллерлер. 
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2) ОВЕН ПЛК100 / ПЛК150 / ПЛК154 шағын автоматтандыру жүйелері 

үшін контроллерлер. 

3) Орташа автоматтандыру жүйелеріне арналған дискреттік және 

аналогтық кіріс / шығысы бар  моноблокты контроллерлер ПЛК110[М02] / 

ПЛК110 / ПЛК160. 

4) Байланыс контроллері ПЛК304 / ПЛК323. 

Мысал ретінде 4.34 суретте келтірілген бағдарламаланатын логикалық 

контроллер ОВЕН ПЛК100 кӛрсетілген. 

 

 
 

4.34 сурет - Бағдарламаланатын логикалық контроллер ОВЕН ПЛК100 

 

ОВЕН ПЛК100 –электроэнергетика, машина жасау, ауыл шаруашылығы 

және басқа салалардағы  автоматтандыруды ұйымдастыруға арналған 

дискретті кірісі/шығысы бар моноблокты контроллер, оларды санау ӛте ұзақ 

уақытқа созылуы мүмкін. 

Құрылғының DIN-рельсіне бекітуге арналған дискретті кіріс / шығыс 

ыңғайлы бекіту элементтері, сондай-ақ сериялық порттар (RS-232, RS-485) 

және Ethernet  шағын корпусы бар. Кірістірілген интерфейстердің кез келгені 

сыртқы модульдерді қосу арқылы кіріс-шығыс нүктелерінің санын кеңейтуге 

мүмкіндік береді. Қуат кернеуі 220 В немесе тұрақты 24 В айнымалы ток 

арқылы беріледі. 

Сандық кірістердің жұмыс істеу жылдамдығы санауыш модульдерін 

қолдану арқылы 10 кГц жетеді. Интерфейстері (бағдарламалау үшін 3 

сериялық порттар және USB Device құрылғысы) бір-бірінен тәуелсіз жұмыс 

істейді. Температураның диапазоны -20-тен +70-ке дейін. 

ОВЕН ПЛК100 құрылғының ішінде электр қуатының бұзылуы 

жағдайында шығу элементтерінің қауіпсіз күйге айналуына мүмкіндік беретін 

кірістірілген батарея бар. Әрине, кірістірілген  сағаттар да бар. 
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Сонымен қатар, порттардың кез келгені стандартты емес хаттамалармен 

жұмыс істей алады, сондықтан кез келген есептегіштерді қосуға болады: газ, 

электр немесе су есептегіші, штрих кодты оқығыштар және сол сияқтылар. 

ОВЕН ПЛК100-ге қоса серияда, дискретті кірулер саны бойынша 

ерекшеленген:  тиісінше 8, 6 және 4; және сандық шығу түрлерінің; релелік 

және қос транзисторлық қосқыштар (жалпы 12 сигнал шығысы), ағымдарды 

2А-ға дейін ауыстыру мүмкіндігі бар ПЛК150 және ПЛК154 ұсынылған. 

ПЛК150 және ПЛК154-те аналогтық кірістер (50 Ом) және шығыстар (20мА 

дейін) бар, ПЛК150-те 4 аналогтық кіріс және 2 аналогтық шығыс бар, 

ПЛК154-те 4 аналогтық кіріс және 4 аналогтық шығыс бар. 

Осылайша, электржетектің ақпараттық арнасында микропроцессорлық 

құрылғыларды пайдалану күштік каналының жұмыс істеу сапасына түбегейлі 

әсер етеді.  

Электр жетегі кірістірілген басқару құрылғысы бар, оған белгілі бір 

қасиеттер беретін бұйым ретінде жеткізіледі. Бұл жағдайда электр жетегінің 

басқарылуы жоғарғы деңгейдегі басқару жүйесінен, мысалы, жылдамдық пен 

жағдайды орнатудан, қозғалыс әсерінің бір түрінде немесе басқа түрінде ғана 

азайтылуы мүмкін. Басқарылатын координатаның орнатылған мәнін қосу үшін 

барлық басқа басқару операциялары автоматты түрде бағдарламаланатын 

контроллер кӛмегімен орындалады. 
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