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1 Зертханалық жұмыс №1. «Тиристорлы түрлендіргіш – тұрақты 

ток қозғалтқышы» жүйесін зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: «Тиристорлы түрлендіргіш – тұрақты ток 

қозғалтқышы» тұйықталмаған жүйесінің реттегіш сипаттамаларын зерттеу 

және осциллограммадан ӛтпелі үрдістерін алу.  

 

1.1 Зертханалық тақта және оның құрылғылары туралы 

мағұлматтар  

 

Зертханалық жұмыста келесі модулдер қолданылады: 

– тақтаның қорек модулі (ТҚМ); 

– қоректендіру модулі (ҚМ); 

– күштік модуль (КМ); 

– жиілікті түрлендіргіш модулі (ЖТ); 

– тиристорлы түрлендіргіш модулі (ТТ); 

– кіріс/шығыс модулі (КШМ). 

Жүйені зерттеу сұлбасы 1.1 суретте кӛрсетілген.  
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1.1 сурет – ТТ - Қ тұйықталмаған жүйесін зерттеу сұлбасы 

 

1.2 Жұмыс бағдарламасы 

 

1.2.1 ТТ – Қ жүйесінің сипаттамасын алу сұлбасын түсіну.  

1.2.2 ТТ-Қ тұйықталмаған жүйесінің реттегіш сипаттамаларын алу. 

1.2.3 Қозғалтқыштың қосу/тежеу кезіндегі ӛтпелі үрдістерін алу. 

1.2.4 Алынған мәндер бойынша сипаттамаларын тұрғызып есеп 

дайындау. 

 

 



1.3 Жұмысты орындау реті және әдісі 

 

1.3.1 Жұмысты бастамас бұрын, барлық модулдерді бастапқы күйге 

орнату: 

– тиристорлы түрлендіргішті жылдамдықты реттеу режиміне, SA3 

ауыстырып қосқышын «Авт» күйіне, SA4 – «НМ» күйіне, «Торап» тетігін 

тӛменгі күйге, SA6 – тӛменгі күйге орнату; 

– ЖТ модулінің SA1 ауыстырып қосқышын тӛменгі күйге, RP1 

патенциометрін алынатын кернеудің минималды мәніне, SA2 ауыстырып 

қосқышын ортаңғы күйге орнату; 

– реттегіш модулінде тапсырыс дабылы патенциометрді сағат тіліне 

қарсы шеткі күйге орнату, SA5 ауыстырып қосқышын «3,5» күйіне,  SA6 «0» 

күйіне орнату; 

– зертханалық жұмысты орындау үшін компьютерде ПО DeltaProfi 

бағдарламасы орнатылған болуы тиіс;  

– сұлбаны жинап болған соң жиілікті түрлендіргішті иін күшті реттеу 

режиміне орнату.  

1.3.2 Реттегіш сипаттамаларын алу. Түрлендіргіштің шығысындағы 

кернеудің айналу жиілігінен, ТТ шығысындағы және білігіндегі қуаттан 

тәуелділігін реттегіш сипаттамалары деп атаймыз, яғни: UЯ=f(UУ), ω=f(UУ), 

PЭЛ=f(UУ), PВ=f(UУ), η=f(UУ) мұнда IЯ=const. 

Жұмыс бос жүріс және жүктемелік кезінде, ЖТ келесі жағдайларында 

алынады: 

– тиристорлы және жиілікті түрлендіргіштерге кернеу беру арқылы 

тиристорлы түрлендіргішті іске қосу. Түрлендіргіштің шығысына 220 В 

кернеу беру; 

– жиілікті түрлендіргіш арқылы зәкір тогын беру; 

– МР модуліндегі RP1 күйін ӛзгерте отырып, тиристорлы 

түрлендіргіштің шығысындағы кернеуді реттеу. ЖТ модуліндегі RP1  

патенциометрі арқылы белгілі бір кернеуді алғаннан соң, ТТҚ зәкір тогын алу. 

Алынған мәндерді 1.1 кестеге енгізу.  

 

1.1 кесте – Реттегіш сипаттамаларын тұрғызу мәндері  
UУ, В       

n, айн/мин       

IЯ, А       

UЯ, В       

iВ, А       

PЯ, Вт       

ΔPЭЛЯ, Вт       

ΔPЭЛВ, Вт       

PВ, Вт       

MВ, Н∙м       

ω, 1/с       

 



Реттегіш сипаттамаларын тұрғызу үшін жетіспейтін мәндерді тӛмендегі 

формулалармен есептеп алу.  

Электрқозғалтқышының айналу жиілігі, 1/с: 
 

                                                   n
60

2



 .                                             (1.1) 

 

Тиристорлы түрлендіргіштің шығысындағы қуат, Вт: 
 

                                                   ЯЯЯ IUP  .                                          (1.2) 
 

Қозғалтқыштың зәкір тізбегіндегі шығындар, Вт: 
 

                                                   ЯЯЭ rIP  2
,                                       (1.3) 

 

мұнда rЯ – зәкір тізбегіндегі кедергі (17,5 Ом). 

Қозғалтқыштың қоздыру орамаларындағы электр шығындары, Вт: 

 

                                                  В
2
ВЭЛВ riP  ,                                        (1.4) 

 

мұнда rВ – қоздыру орамасы тізбегіндегі кедергі (820 Ом). 

Қозғалтқыш білігіндегі қуат, Вт: 

 

                               ДПТ.МЕХЭЛВЭЛЯЯВ PPPPP  ,                    (1.5) 

 

мұнда ТТКМЕХP .  – ТТҚ механикалық шығындары (15 Вт). 

Қозғалтқыштың білігіндегі иін күш, Н∙м: 

 

                                                   


 В
В

P
М .                                               (1.6) 

 

Жұмыстың алынған мәндері бойынша жүйенің реттегіш сипаттамасын 

тұрғызу.  

 

1.4 Есеп беру мазмұны 

 

1.4.1 ТТ – Қ тұйықталмаған басқару жүйесінің зерттеу сұлбасына 

түсініктеме беру. 

1.4.2 Алынған және есептелген мәндер бойынша кестені толтыру.  

1.4.3 Алынған және есептелген мәндер бойынша зәкір тогының екі 

мәніне реттегіш сипаттамасын тұрғызу және олардың айырмашылығын 

түсіндіру.   

1.4.4 Жүргізу/тоқтау ӛтпелі үрдіс осцеллограммаларын талдау.  

1.4.5 Жасалынған жұмыс бойынша қорытынды жасау.    
 



1.5 Бақылау сұрақтары 

 

1.5.1 ТТҚ айналу жиілігін реттеудің қандай әдістері бар? 

1.5.2 ТТ шығысындағы кернеу қалай реттеледі? 

1.5.3 ТТ келесі жағдайларда қандай режимде жұмыс істейді: 

– UЯ>0, n>0, M>0; 

– UЯ>0, n=0, M>0; 

– UЯ>0, n>0, M<0; 

– UЯ>0, n<0, M>0; 

– UЯ<0, n<0, M<0. 

1.5.4 Қандай кері байланыс арқылы горизонталды механикалық 

сипаттаманы алуға болады: 

– кернеу бойынша; 

– жылдамдық бойынша; 

– ПӘК бойынша; 

– зәкір тогы бойынша. 

1.5.5 Әр түрлі зәкір тогы кезіндегі жүйенің реттегіш сипаттамасы неге 

ӛзгеретінін түсіндіріңіз?  

1.5.6 Қозғалтқыштың зәкір тізбегіндегі шығын қалай есептеледі? 

1.5.7 Реттегіш сипаттамаларының мәндерін кӛрсетіңіз? 

1.5.8 Қозғалтқыштың қосу/тежеу кезіндегі ӛтпелі үрдістері қандай 

мәндер арқылы алынады? 

  

2 Зертханалық жұмыс №2. «Жиілікті түрлендіргіш – асинхронды 

қозғалтқыш» тұйықталмаған басқару жүйесін зерттеу  

 

Жұмыстың мақсаты: «Жиілікті түрлендіргіш – асинхронды 

қозғалтқыш» (ЖТ-Қ) тұйықталмаған басқару жүйесінің реттелгіш 

сипаттамаларын зерттеу және осциллограммадан оның ӛтпелі үрдісін алу. 

 

2.1 Зертханалық тақта және оның құрылғылары туралы 

мағұлматтар  

 

Зертханалық жұмыста келесі молдулдер қолданылады: 

– тақтаның қорек модулі (ТҚМ); 

– қоректендіру модулі (ҚМ); 

– күштік модуль (КМ); 

– жиілікті түрлендіргіш модулі (ЖТ); 

– тиристорлы түрлендіргіш модулі (ТТ); 

– кіріс/шығыс модулі (КШМ). 

ЖТ-Қ жүйесінің реттелгіш сипаттамаларын алу сұбасы 2.1 суретте 

келтірілген. 

Тұрақты ток қозғалтқышы (ТТҚ) тиристорлы түрлендіргіш (ТТ) 

модуліне қосылады. Зәкір орамалары ток және кернеу бергіштері арқылы 



зәкір түрлендіргіш модулінің шығысына қосылады. Қоздыру орамалары – 

реттелмейтін кернеу кӛзінің 220В шығысына қосылады.   

Асинхронды қозғалтқыш жиілікті түрлендіргішке қосылып, 3x380 В 

кернеуімен қуат ӛлшегіші модулі арқылы қоректенеді (ҚӚМ). 

Зертханалық жұмысты орындау үшін компьютерде ПО DeltaProfi 

бағдарламасы орнатылған болуы тиіс. 

Ӛшірілген автоматпен QF1 жұмысты бастамас бұрын модулдерді келесі 

күйлерге орнатамыз:   

–  тиристорлы түрлендіргіш модуліндегі «Торап» ауыстырып қосқышын 

тӛменгі, SA3 тумблерін – «Руч»,  SA4, SA6 – тӛменгі, SA5 – ортанғы күйге 

орнатып, ТТ моментті реттеу режиміне қою; 

–  жиілікті түрлендіргіш модуліндегі SA3 тӛменгі,  SA1- ортанғы «Стоп», 

RP1 - потенциометрін сағат тіліне қарсы бағытта шеткі күйге орнатып,  XS1 

және XS2 модулдері арасына байланыс құру.  
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2.1 сурет – ЖТ-Қ жүйесінің реттегіштік сипаттамаларын алу сұлбасы 
 

 

2.2 Жұмыс бағдарламасы 

 

2.2.1 Жиілікті түрлендіргіш модулімен жұмыс істеу шарттарын түсіну. 

 2.2.2 ЖТ-Қ жүйесінің реттегіштік сипаттамаларын алу сұлбасын оқып 

түсіну.  

2.2.3 ЖТ-Қ тұйықталмаған реттегіш сипаттамаларын алу. 

2.2.4 АҚ жүргізу және тоқтату кезіндегі ӛтпелі үрдісті алу. 

2.2.5 Алынған мәліметтер бойынша сипаттамалар тұрғызу және жұмыс 

есебін дайындау. 



2.3 Жұмысты орындау әдістемесі және реті  

 

2.3.1 Реттегіш сипаттамасы шығыс жиілігінің, кернеудің, қуаттың 

қозғалтқыштың біліктегі иін күшінің тұрақты кезіндегі басқару дабылынан 

тәуелділігі:  f, UC, P, S = f(UУ), МВ=сonst. Сипаттаманы алу үшін:  

- жиілікті түрлендіргіштің шығысындағы жиілікті 60 Гц орнату 

(параметр 0.02=60); 

- тиристорлы түрлендіргіш арқылы жүктеме беріп (IЯ мәні 0…1А 

аралығында мұғаліммен беріледі), ЖТ шығыс жиілігін азайту. Тапсырыс 

дабылы (параметр 7.01) максималды дабылдан процент түрінде алынады 

(10В). Шығыс жиілік 5.01 параметрінде кӛрінеді. Статор кернеуі 5.02 

параметрінде ЖТ экранынында, статор тогі 4.01 параметрінде кӛруге болады. 

Алынған мәндерді 2.1 кестесіне енгізу. 

 

2.1 кесте – Реттегіштік сипаттамасын тұрғызу мәндері  
IЯ= 

UУ, В       

f, Гц       

UС, В       

IC, А       

UЯ, В       

n, айн/мин       

IВХ, А       

PВХ, Вт       

SC, ВА       

ω, 1/с       

ΔPЭЛ, Вт       

ΔPЯ, Вт       

PЯ, Вт       

PВ, Вт       

PC, Вт       

ηАД       

ηПЧ-АД       

cos(φ)АД       

cos(φ)ПЧАД       

МВ, Н∙м       

 

2.1 кестесінің қалған мәндері тӛменде келтірілген формулалар арқылы 

есептеледі. 

Жиілікті түрлендіргіштің толық шығыс қуаты, ВА: 

 

                                              CCФ IU3S  ,                                             (2.1) 

 

мұнда UСФ – ЖТ шығысындағы фазалық кернеу ПЧ, В. 

Электрқозғалтқышының айналу жиілігі, 1/с: 

 



 
30

n
 .                                         (2.2) 

 

Қозғалтқыштың статор орамасындағы электрлік шығындар, Вт: 

 

                                                С
2
СЭЛСТ rI3P  ,                                       (2.3) 

 

мұнда rС – статор фазасының активті кедергісі, 19 Ом. 

ТТҚ зәкір тізбегіндегі электрлік шығындар, Вт: 

 

                                                   Я
2
ЯЭЛЯ rIP  ,                                         (2.4) 

 

мұнда rЯ – ТТҚ зәкір орамасының активті кедергісі, 17,5 Ом. 

ТТ шығыс қуаты, Вт: 

 

                                                  ЯЯЯ IUP  .                                              (2.5) 

 

Асинхронды қозғалтқыштың білігіндегі қуат, Вт: 

 

                                        ДПТ.МЕХЭЛЯЯВ PPPP  ,                             (2.6) 

 

мұнда ΔPМЕХ.ДПТ – ТТҚ механикалық шығындары, 15 Вт.  

ЖТ шығыс активті қуаты, Вт: 

 

                                    ЭЛСТАД.МЕХВС PPPP  ,                          (2.7) 

 

мұнда ΔPМЕХ.АД – қысқа тұйықтлған АҚ механикалық шығындары, 11 

Вт.  

Қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффициенті: 

 

С

В
АД

P

P
 .                                       (2.8) 

 

Асинхронды қозғалтқыштың Сosφ: 

 

                                                     
S

P
cos С

АД  .                                          (2.9) 

 

Жүйенің пайдалы әсер коэффициенті: 
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 .                               (2.10) 



Жүйенің Сosφ: 
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 .                              (2.11) 

 

Асинхронды қозғалтқыштың біліктегі иін күші, Н∙м:  

 

                                                    


 В
В

P
М .                                              (2.12) 

 

Алынған мәліметтер арқылы мұғалімнің берген зәкір тогы мәніне 

жүйенің реттегіштік сипаттамасын тұрғызу.  

2.3.2 Қозғалтқыштың тежеу түрлерін зерттеу. Технологиялық үрдістер 

талаптарына сай, жиілікті түрлендіргіш қозғалтқышты бірнеше түрде тежеу 

алады. Жұмыс барысында қозғалтқыштың келесі тежеу әдісін қарастыру: 

– жүру кезінде тежеу; 

– берілген нақыш бойынша тежеу; 

– тұрақты ток кезінде тежеу. 

Берілген зертханада тежеу үрдісін түсіріп алу.  

Қондырғының жүру кезіндегі тежелудің мәндері 6.01=Const. 

Берілген мәндер үшін тежеу келесі мәнде 6.01=rp, ал тежелу уақыты 

0.04 және 0…3200 с аралығында болады.  

Қондырғыны тұрақты токпен қоректендіру келесі мәндерде іске асады 

6.01 rp.dc1. Тежеу тогы номиналды токтың (6.06), инвертордың (0…150%) 

процентіне, ал тежеудің уақыты  0-ден 25с аралығында алынады. 

Зертхананы орындау үшін қозғалтқышты 50 Гц жиілігінде, SA1 тетігін 

ТТ ортаңғы күйіне орнату. Тежеу берілген бағдарлама заңдылығы арқылы 

орындалады.   

Тежелу осцелограммаларын бір кестеде тұрғызып, ӛтпелі үрдістерге 

баға беру.  

 

2.4 Есеп беру мазмұны  

 

2.4.1 ТТ-АҚ тұйықталмаған басқару жүйесін зерттеуге арналған 

сұлбаны түсіндіру.   

2.4.2 Зертхананың натижесі бойынша алынған және есептелген мәндерді 

кестелерге енгізу.  

2.4.3 Алынған және есептелген мәндері бойынша зәкір тогының 

мәндеріне реттелу сипаттамаларын тұрғызу олардың айырмашылықтарын 

түсіндіру.  

2.4.4 Жүйенің жүргізу/тоқтату ӛтпелі үрдістерінің осцеллограммасының 

сапасын талдау.  

2.4.5 Жұмыс бойынша қорытынды жасау.    

 



2.5 Бақылау сұрақтары 

 

2.5.1 Асинхронды қозғалтқыштың айналу жылдамдығын реттеудің 

қандай әдістерін білесіңдер? 

2.5.2 Айналу жылдамдығын реттеу барысында түрлендіргіштің 

шығысындағы жиілікпен кернеуді не үшін бірге ӛзгертеді? 

2.5.3 Жиілікті реттеудің артықшылығы мен кемшілігін атаңыздар? 

2.5.4 Тежеу режиміндегі түрлендіргіштің жұмысын түсіндіріңіз? 

2.5.5 Қозғалтқыштың тежеу энергиясы қай жерде сейіледі? 

2.5.6 Қондырғыны тұрақты токпен қоректендіру қандай мәндерде іске 

асады? 

2.5.7 Тежелу осцелограммаларының ӛтпелі үрдістеріне баға беріңіз?  

2.5.8 Жиілікті түрлендіргіш модулімен жұмыс істеу шарттарын 

түсіндіріңіз? 

 

3 Зертханалық жұмыс №3. «Жиілікті түрлендіргіш – синхронды 

қозғалтқыш» тұйықталмаған басқару жүйесін зерттеу  

 

Жұмыстың мақсаты: «Жиілікті түрлендіргіш – синхронды 

қозғалтқыш» тұйықталмаған басқару жүйесінің реттелетін сипаттамаларын  

зерттеу  (ЖТ - СҚ). 

 

3.1 Зертханалық тақта және қондырғы бойынша негізгі мәліметтер  

 

Зертханалық жұмыста келесі модульдер пайдаланылады: 

- тақтаны қоректендіру модулі (МПС); 

- қоректендіру модулі (МП); 

- күштік модуль (СМ); 

- тиристорлік түрлендіргіш (ТП); 

- жиілікті түрлендіргіш модулі (ПЧ); 

- қуатты ӛлшеу модулі (МИМ); 

- қоздыру модулі (МВ); 

- кіріс/шығыс модулі (МВВ); 

ЖТ-СҚ жүйесінің сипаттамаларын алу сұлбасы 3.1 суретте келтірілген. 

Тұрақты ток қозғалтқышы (ТТҚ) тиристорлы түрлендіргіш (ТТ) 

модуліне қосылады. Зәкір орамалары ток және кернеу бергіштері арқылы 

зәкір түрлендіргішінің шығысына, қоздыру орамалары – ТТ модулінің кернеуі 

220 В реттелмейтін қорек кӛзінің шығысына қосылады. 

Асинхронды қозғалтқыштың (АҚ) статор орамалары ЖТ-ке, ротор 

орамалары реттелетін тұрақты ток кӛзіне қосылып, қозғалтқыштың 

синхронды жұмысын қамтамасыз етеді. 

Қоздыру тогын бақылау үшін ӛлшеу модулінің ротор тізбегіне  

амперметр қосылады. 



Қуат ӛлшеуіш модулі арқылы (МИМ) жиілікті түрлендіргіш 3х380 В 

кернеуімен коректенеді.   

Зертханалық жұмысты орындау үшін компьютерде ПО DeltaProfi 

бағдарламасы және сәйкесінше жұмыстың ӛзі де орнатылған болуы тиіс. 

Жұмысты бастамас бұрын, МПС модуліндегі QF1 автоматтың ӛшірілуі 

кезінде модулдердің келесі күйін орнату: 

– ТТ модуліндегі «Торап» ауыстырып қосқышын тӛменгі күйге, SA3 

тетігін «Руч» күйіне, SA4, SA6 тетіктерін тӛменгі және SA5 тетігін ортаңғы 

күйге орнату. ТТ иін күшті реттеу режиміне келтіру; 

– ТТ модуліндегі SA1 ауыстырып қосқышын тӛменгі күйге, SA2 – 

ортаңғы «Стоп» күйіне,  SA3 – «Скорость» күйіне орнату. Потенциометр RP1 

– сағат тіліне қарсы шеткі күйге орнатып,  XS1 және XS2 модулдерін 

қысқыштармен жалғау; 

–МВ  модуліндегі «Сеть» тетігін тӛменгі күйге, SA1 тетігін «Руч» күйіне 

орнату. RP1 потенциометрін сағат тіліне қарсы шеткі күйге орнату.   
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3.1 сурет - ЖТ-СҚ жүйесінің реттегіш сипаттамаларын алу сұлбасы  

 

3.2 Жұмыс бағдарламасы 

 

3.2.1 Жиілікті түрлендіргіш модулінің жұмыс әрекетімен танысу. 

3.2.2 ЖТ-СҚ жүйесінің сипаттамаларын алу үшін сұлбамен танысу. 

3.2.3 Жүйенің реттегіш сипаттамалрын алу. 

3.2.4 Зертханадан алынған және есептелген мәндері бойынша реттегіш 

сипаттамаларын тұрғызып, жұмыс бойынша есеп беру.  
 



3.3 Жұмысты орындау реті және әдісі  

 

3.3.1 Жұмысты орындау үшін синхронды қозғалтқыштың ЖТ-тен баяу 

қозғалысын іске асыру қажет. Ол үшін жиілікті және қозғалтқыштың 

статорын қоректендіретін кернеу амплитудасын ақырын арттыра бастаймыз. 

Қоздыру тогы жұмыс басында орнатылып, жүргізу кезінде тұрақты мәнде 

қалады.   

Жиілікті жүргізіп жіберу реті: 

– МПС және МП модулдеріндегі QF1, QF2 автоматты ӛшіргіштерін қосу; 

– МВ модуліндегі «Торап» тетегін қосу; 

– МВ модуліндегі RP1 потенциометріне 0,5 А қоздыру тогын беру; 

– (SA1) арқылы ЖТ жұмысына рұқсат беру, (SA2) арқылы RP1 

патенциомерінің 50 Гц жиілігін және жұмыс бағытын беру. 

3.3.2 Реттегіштік сипаттамаларын алу. Реттегіш сипаттамалары шығыс 

жиілігінің, кернеудің, қуаттың қозғалтқыш білігінің тұрақты иін күші 

кезіндегі дабылдан тәуелділігін береді: f, UC, P, S = f(UЗ), МВ=сonst. 

Сипаттамаларды алу үшін: 

– түрлендіргішке 60 Гц (параметр 0.02=60) шығыс жиілігін орнату; 

– тиристорлы түрлендіргіш арқылы жүктеме беру (IЯ мәні 0…1А 

аралығында мұғаліммен беріледі), ЖТ шығыс жиілігін тӛмендете отырып, 

керек мәндерін белгілеп алу. Тапсырыс дабылы (параметр 7.01) масималды 

дабылдан процент түрінде алынады (10В). Шығыс жиілігі 5.01 мәнінде 

кӛрінеді. 

Зертханадан алынған мәндерді 3.1 кестесіне енгізу және қалған мәндерді 

тӛмендегі теңдеулер арқылы есептеу. 

Жиілікті түрлендіргіштің толық шығыс қуаты, ВА: 

 

                                                  CCФ IU3S  ,                                         (3.1) 

 

мұнда UСФ – ЖТ шығысындағы фазалық кернеу, В.     

Қозғалтқыштың айналу жиілігі, 1/с: 

                                                     
30

n
 .                                                 (3.2) 

 

Электрқозғалтқышындағы статор орамаларындағы шығындар, Вт: 

 

                                              С
2
СЭЛСТ rI3P  ,                                        (3.3) 

 

мұнда rС – статор фазасының активті кедергісі, 19 Ом. 

Ротор тізбегіндегі электрлік шығындар, Вт: 

 

                                                  Р
2
РЭЛР rIP  ,                                          (3.4) 

 



мұнда rР – ротор тізбегіндегі активті кедергі, 25 Ом. 

Ротор тізбегінің кедергісі, ротор фазаларының жалғану сұлбасына және 

фаза кедергісіне rФР=25 Ом қарай есептеледі. 

ТТҚ зәкір тізбегіндегі электрлік шығындар, Вт: 

 

                                                   Я
2
ЯЭЛЯ rIP  ,                                          (3.5) 

 

мұнда rя – ТТҚ зәкір орамаларындағы активті кедергі, 17,5 Ом. 

ТТ шығыс қуаты, Вт: 

                                                   ЯЯЯ IUP  .                                          (3.6) 

 

Синхронды қозғалтқыштың білігіндегі қуат, Вт: 

 

                                       ТТКМЕХЭЛЯЯВ PPPP . ,                            (3.7) 

 

мұнда ΔPМЕХ.ТТҚ – ТТҚ механикалық шығыны, 15 Вт.  

ЖТ активті шығыс қуаты, Вт: 

 

                                  ЭЛРЭЛСТАД.МЕХВС РPPPP  ,                    (3.8) 

 

мұнда ΔPМЕХ.АД – АҚ механикалық шығындары, 11 Вт.  

Электрқозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті: 

 

                                                      
С

В
АД

P

P
 .                                              (3.9) 

 

Синхронды қозғалтқыштың Cosφ: 
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Жүйенің пайдалы әсер коэффициенті: 
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Жүйенің Cosφ: 
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Синхронды қозғалтқыштың білігіндегі иін күші, Н∙м: 
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3.1 кесте – Реттегіштік сипаттамасын тұрғызу мәндері 
IЯ= 

UУ, В       

f, Гц       

UС, В       

IC, А       

IВ А       

UВ, В       

UЯ, В       

n, об/мин       

UВХ, В       

IВХ, А       

PВХ, Вт       

SC, ВА       

ω, 1/с       

ΔPЭЛСТ,Вт       

ΔPЭЛР,Вт       

ΔPСТ, Вт       

PЯ, Вт       

PВ, Вт       

PC, Вт       

ηАД       

ηПЧ-АД       

cos(φ)АД       

cos(φ)ПЧА

Д 

      

МВ, Н∙м       

 

Алынған және есептелген мәндер үшін жүйенің реттегіштік 

сипаттамаларын тұрғызу: МВ=сonst  кезіндегі f, UC, P, S = f(UУ) мұғалімнен 

берілген зәкір тогы үшін. 

 

3.4 Есеп беру мазмұны 

 

3.4.1 ЖТ-СҚ тұйықталмаған басқару жүйесі сұлбасының қысқаша 

түсініктемесі. 

3.4.2 Жүргізілген зертхана бойынша жүйенің алынған және есептелген 

мәндерін кестеге енгізу.  

3.4.3 МВ=сonst кезіндегі әр түрлі зәкір тогының мәндері үшін алынған 

және есептелген мәндермен реттегіш сипаттамаларын тұрғызу.   

3.4.4 Жұмыс бойынша қорытынды жасау.    

 

 

 



3.5 Бақылау сұрақтары 

 

3.5.1 Синхронды қозғалтқыштардың айналу жиілігін реттеудің қандай 

әдістерін білесіңдер? 

3.5.2 Жиілікті реттеудің артықшылығы және кемшіліктері? 

3.5.3 Не себептен реттеу кезінде түрлендіргіштің шығысындағы кернеу 

мен жиілікті бірдей ӛзгертеді? 

3.5.4 Түрлендіргіштің тежеу кезіндегі жұмысын түсіндіріңіз? 

3.5.5 Синхронды қозғалтқыштың ЖТ-тен баяу қозғалысын қалай іске 

асыруға болады? 

3.5.6 Қозғалтқыштың тежеу энергиясы қай жерде сейіледі? 

3.5.7 Электрқозғалтқышындағы статор орамаларындағы шығындар? 

3.5.8 Электрқозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті? 

 

4 Зертханалық жұмыс № 4. Электржетегінің тұйықталған басқару 

жүйелерінің элементтері 

 

Жұмыстың мақсаты: электржетегінің тұйықталған басқару жүйелерінің 

элементтерін, сұлбаларын, жұмыс қағидаларын оқып үйрену: интенсивтілік бергіші, П-, 

И- және ПИ-реттегіштері. 

 

4.1 Зертханалық тақта және оның құрылғылары туралы 

мағұлматтар  

 

Зертханалық жұмыста келесі молдулдер қолданылады: 

– тақтаның қорек модулі (ТҚМ); 

– реттегіштер модулі (РМ); 

– кіріс/шығыс модулі (КШМ). 

 

Электржетегінің тұйықталған басқару жүйелерінің элементтері реттегіш модулінде 

орнатылған. Осы модулдің бетінде потенциометр және ауыстырып қосқыш арқылы 

қолданылатын элементтердің сұлбасы келтірілген.  

Зертханалық жұмысты орындау үшін компьютерде ПО DeltaProfi 

бағдарламасы және зертханалық жұмыс орнатылған болуы тиіс. 

Реттегіш модулдің беткі кӛрінісі 4.1 суретте кӛрсетілген. 

Зертханалық тақта жұмысқа QF1 автоматы арқылы қорек модуліне 

қосылады. Жұмыста қолданылатын барлық ӛлшеуіш құралдары және 

күшейткіш құрылғылары қорек алады. 

 



 
4.1 сурет – Реттегіш модулдің беткі кӛрінісі  

 

4.2 Жұмыс бағдарламасы  
 

4.2.1 Ӛлшеуіш құралдарын және күшейткіш құрылғыларды қолдана 

отырып электржетегінің басқару жүйесін эксперименталды зерттеудің 

сұлбасымен танысыу. 

4.2.2 Интенсивтілік бергішінің статикалық және динамикалық 

сипаттамаларын алу (ЗИ). 

4.2.3 Мүмкіншілігі шектелген П- реттегішінің статикалық және 

динамикалық сипаттамаларын алу. 

4.2.4 И және ПИ - реттегіштерінің статикалық және динамикалық 

сипаттамаларын алу. 

4.2.5 Алынған мәліметтер бойынша сипаттамалар тұрғызу және жұмыс 

есебін дайындау. 

 

4.3 Жұмысты орындау реті және әдісі 

 

4.3.1 Интенсивтілік бергішінің сипаттамаларын алу.  



ЗИ статикалық сипаттамасын алу үшін RP2 потенциометрін шеткі сол 

жақ күйіне (минималды ЗИ уақыт тұрақтысы), SA1 ауыстырып қосқышын сол 

жақ немесе оң жақ күйіне орнатамыз. RP2 потенциометрі арқылы кіріс 

дабылының деңгейін минималдыдан максималдыға дейін ӛзгерте отырып, ЗИ 

кіріс және шығыс кернеу мәндерін белгілеп аламыз.  (A1, А3 кіріс/шығыс 

модулі). Алынған мәндерді 4.1 кестеге енгізе отырып, КЗИ  коэффициентін 

есептейміз: 

      
ВХ

ВЫХ

ЗИ
U

U
K  .   

 

4.1 кесте – ЗИ статикалық сипаттамасын тұрғызуға арналған мәндер  
Uкір, В      

Uшығ, В      

KЗИ, В/В      

 

ЗИ динамикалық сипаттамасын тұрғызу үшін интенсивтілік бергішінің 

кірісіне А1 каналын, ал шығысына A3 каналын кіріс/шығыс модулі арқылы 

қосамыз. RР2 потенциометрін сол жақ шеткі күйге (минималды уақыт 

тұрақтысы) орнатып RР1 потенциометрі арқылы ЗИ кірісіне кернеу мәнін 

береміз UВХ= 4…10 В.  

SA1 ауыстырып қосқышын сол жақ немесе оң жақ күйіне орнатқанда ЗИ 

шығысындағы ӛтпелі үрдісті белгілеп алу. RP2 потенциометрі арқылы 

ортаңғы және оң жақ шеті күйлерінің мәндерін қоса алу. 

4.3.2 П- реттегішін мүмкіншілігін шектеп зерттеу.  П- реттегішін DA2 

операторлық күшейткіштің мүмкіншілігін шектеудің ең аз мәнінде (SA1 

ауыстырып қосқышын 5 күйде) зерттеу.  

Реттегіштің статикалық сипаттамасын зерттеуді күшейткіш 

коэффициентінің бірнеше мәндері үшін орындау. 

Зертхананы орындау үшін: 

– реттегіштің интегралды каналын ажырату (SA4 0 күйінде); 

– SA2 ауыстырып қосқышы арқылы қандайда бір күшейткіш 

коэффициентін беру; 

– RP1 потенциометрі арқылы реттегіштің кірісіне дабыл бере отырып, 

реттегіштің мәндерін 4.2 кестеге енгізу және статикалық сипаттамасын 

тұрғызу. Дабылды A1 және А2 кіріс/шығыс модулі арқылы беру.  

Зерттеуді күшейткіш коэффициентінің 3 мәніне жүргізу. 

Алынған мәліметтер бойынша әр мәндер үшін күшейткіш 

коэффициентін есептеу және П – реттегішінің статикалық сипаттамаларын 

тұрғызу. 

 

4.2 кесте – П – реттегішінің статикалық сипаттамаларын тұрғызу мәндері  
UКІР, В      

UШЫҒ, В      

К      



 

4.2 суретте П- реттегішінің статикалық сипаттамаларының жалпы 

кӛрінісі келтірілген.  

 

 
4.2 сурет – Пропорционалды реттегіштің статикалық сипаттамасы 

 

Реттегіштің мүмкіншілігін шектеу шығыс дабылын қалыптасқан күйде 

ұстау үшін қажет.  

Мүмкіншілігін шектеу блогын зерттеу үшін: 

– реттегіштің максималды коэффициентін орнату; 

– реттегіш кірісіне дабылдың максималды мәнін беру; 

– реттегіштің шығысындағы кернеуді жазып алу, алынған мәндерді  4.3 

кестеге енгізу. 

 

4 . 3 кесте – Мүмкіншілігін шектеу блогын зерттеу мәндері 

 

4.3.4 И және ПИ реттегіштерін зерттеу. Зерттеу DА2 операторлық 

күшейткішінде, сол реттегіште жүргізіледі.  

SA2 ауыстырып қосқышын «0» күйіне орнату арқылы И реттегішінің 

сұлбасын жинау. SA3 ауыстырып қосқышын «5» күйіне ауыстыру. SA4 

ауыстырып қосқышы арқылы операторлық күшейткіштің кері байланыс 

тізбегіндегі интегралдаушы сыйымдылықтың қажетті мәнін орнату.  

Сыйымдылықтың реттегіш шығысындағы ӛтпелі үрдістің дабыл 

сипаттамасына әсерін зерттеу үшін, реттегіштің шығысына кіріс/шығыс 

модулі арқылы  А2 қосамыз. 

Зертхананы жүргізу реті: 

– RP1 потенциометріне 1,0…3,0 В аралығындағы кернеуді орнату; 

– SА1 ортаңғы күйіне орнату; 

– И- реттегішінің кірісін RP1 потенциометріне қосу; 

– SА1 оң жақ немесе сол жақ күйіне орнату барысында И реттегішінің 

шығысындағы ӛтпелі үрдісті белгілеп алу.  
 

 

 

SA3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

UШЫҒ, В            



 

4.4 Есеп беру мазмұны  

 

4.4.1 Электр жетегін басқару жүйелері элементтерінің қысқаша 

түсініктемесі.  

4.4.2 Алынған зертханалық мәндер бойынша статикалық және 

динамикалық сипаттамаларды тұрғызу.   

4.4.3 Мүмкінділігі шектелген П-реттегіштің зертханадан алынған 

мәндерін кестеге енгізу және сол мәндерден әр түрлі күшейткіш 

коэффициенттеріне статикалық сипаттамасын тұрғызу.   

4.4.4 ПИ және И- реттегіштерін зерттеу барысындағы 

осциллограмманың  ӛтпелі үрдістерін ӛңдеу.  

4.4.5 Жұмыс бойынша қорытынды әзіреу.    

 

4.5 Бақылау сұрақтары  

 

4.5.1  Интенсивтілікті бергіш не үшін қолданылады? 

4.5.2 Кернеу бергіштің шапшаңдығы қалай іске асырылады? 

4.5.3  Бергішінің шығыс кернеуінің деңгейі қалай тежеледі? 

4.5.4 Реттегіш дегеніміз не және ол тұйықталған жүйеде қандай міндетті 

атқарады? 

4.5.5 Операционды күшейткіштің шығыс кернеуін шектейтін қандай 

сұлбалар бар және олардың жұмыс шарттары? 

4.5.6 Реттегіштің береліс функциясын есептеу арқылы қалай анықтауға 

болады? 

4.5.7 П-, И-, ПИ- реттегіштерінің мәндерін зертханамен қалай анықтауға болады? 

4.5.8 Электр жетегін басқару жүйелері элементтерінің қысқаша 

түсініктемесі? 

 

5 Зертханалық жұмыс №5. Жылдамдық бойынша кері байланысы 

бар «Тиристорлы түрлендіргіш – тұрақты ток қозғалтқышы» басқару 

жүйесін зерттеу   

 

Жұмыстың мақсаты: жылдамдық реттегішін орнату әдістерін үйрену.  

Жылдамдық бойынша теріс кері байланысы бар электр жетегінің 

реттегіш, механикалық және электрмеханикалық сипаттамаларын үйрену.  

 

5.1 Зертханалық тақта және оның құрылғылары туралы 

мағұлматтар  

 

Зертханалық жұмыста келесі молдулдер қолданылады: 

– тақтаның қорек модулі (ТҚМ); 

– қоректендіру модулі (ҚМ); 

– күштік модуль (КМ); 



– жиілікті түрлендіргіш модулі (ЖТ); 

– тиристорлы түрлендіргіш модулі (ТТ); 

– реттегіштер модулі (МР). 

 

Реттегіштер модулі (МР) жүйені іске асыру үшін екі операционды 

күшейткіштерді қолданады DА1, DА2. 

Зертханалық жұмысты бастамас бұрын, барлық модулдерді бастапқы 

күйге орнату: 

– ТТ модулінің «Торап» тетігін ӛшіру, «Рұқсат беру» тумблерін тӛменгі 

күйге, SA6 тумблерін «Жылдамдық» күйіне, SA4 тумблерін «П» күйіне орнату; 

– жиілікті түрлендіргіштің SA3 модулін тӛменгі күйге, SA1 – ортаңғы 

күйге, RP1 – патенциометрін сол жақ шеткі күйіне орнату; 

– МР модуліндегі SA1 тумблерін ортаңғы күйге, SA2, SA4 ауыстырып 

қосқышын «0» күйіне, RP1 және RP2 патенцометрлерін нӛлдік күйіне (сол 

жақ), SA3 – максималды күйіне орнату; 

– зертханалық жұмысты орындау үшін компьютерде ПО DeltaProfi 

бағдарламасы орнатылған болуы тиіс. 

 

5.2 Жұмыс бағдарламасы 

 

5.2.1 Жылдамдық бойынша кері байланысы бар электр жетегінің жұмыс 

сұлбасын зерттеу, жұмыста қолданылатын модулдердің қасиетін түсіну.  

5.2.2 Жылдамдық бойынша кері байланысы бар электр жетегі жүйесінің  

зертханалық жұмыс сұлбасын жинау.  

5.2.3 ТТҚ жылдамдығын реттеу аймағын белгілеу. 

5.2.4 Электр жетегінің тұйықталған жүйесінің реттегіш сипаттамаларын 

алу. 

5.2.5 Электр жетегінің тұйықталған жүйесінің мехникалық 

сипаттамасын алу. 

5.2.6 Алынған мәліметтер бойынша қорытынды жасау және жұмыс 

бойынша есеп беру. 

 

5.3 Жұмысты орындау әдісі және реті 

 

5.3.1 Тұйықталған жылдамдық бойынша тізбекті орнату.  

Жылдамдықтың тұйықталған тізбегі бойынша зерттеу сұлбасы 5.1 

суретте кӛрсетілген.   

 



 
 

5.1 сурет – ТТҚ – ТТ тұйықталмаған жүйесін зерттеу сұлбасы 

 

Жұмыстың жасалу реті: 

– МР модулінің SA2 ауыстырып қосқышын «1» күйіне орнату; 

– ТП модулінің «Торап» тетігін қосып, SA6 «Рұқсат беруді» жоғарғы 

күйіне орнату; 

– МР модулінің SA1 тумблерін кез келген шеткі күйіне орнату; 

– МР модуліндегі RP1 патенциометр арқылы бос жүріс режиміндегі ТТҚ 

айналу жылдамдығын номиналды мәнінен 0,2...0,3 береміз (1500 айн/мин); 

– жұмыстың жылдамдық бойынша кері байланыста екенін тексеру.  

5.3.2 МР модулінің SA1 тумблерін ортанғы күйге, RP1 патенциометрін 

«0» күйіне орнату. SA6 «Рұқсат беру» тумблерін, ТТ модулінің «Торап» 

тетігін ӛшіру. МП модулінің QF2 автоматының жұмысын тоқтату. 

5.3.3 Тұйықталған жүйенің реттегіш сипаттамаларын алу. Тұйықталған 

жүйелі электр жетегінің реттегіш сипаттамалары статикалық жүктеменің иін 

күшінің тұрақты кезінде алынады Мс = const. Статикалық иін күш зәкір 

тогына пропорционал. RР1 потенциометрі арқылы ЗИ кірісіндегі кернеуді 

ӛзгерте отырып, келесі сипаттамаларды алуға болады (5.1 сурет): 

– ТТҚ айналу жылдамдығы, n = f(UЗ); 

– ТТ кірісіндегі кернеу, UТП = f(UЗ); 

– ТТҚ зәкір тогы IЯ = f(UЗ); 

– ЖР шығысындағы кернеу UРС = f(UЗ). 

Жиілікті түрлендіргішке қосылған асинхронды қозғалтқыш арқылы 

жүктеме беріледі. Сол кезде жиілікті түрлендіргішті иін күшті реттеу 

режиміне қою қажет.  

Зертханалық жұмысты келесі ретпен орындаңыз: 

– МПС және МП модулдерінің QF1 және QF2 автоматтарын қосу; 

– ТТ модулінің «Торап» тетігін қосу, SA6 «Рұқсат беру» модулін 

ортаңғы күйге орнату; 



– МР модулінің SA1 шеткі күйге орнатып, RP1 патенциометрі арқылы 

айналу жиілігін беру (800…1000 айн/мин); 

– ЖТ модулінің SA3 жоғарғы күйіне қойып, SA1 арқылы бағытын беру. 

RP1 патенциометрі арқылы жүктеме тогын беру (0,2…0,7А); 

– RР1 потонциометрімен ЗИ кірісіндегі кернеуді ӛзгерте отырып, 

сипаттамаларды алу.  

Алынған мәндерді 5.1. кестесіне енгізу. 

 

5.1 кесте – Реттегіш сипаттамаларын тұрғызу мәндері  
UЗ, В          

n, айн/мин          

UТП,В          

IЯ, А          

UРС          

 

Жұмысты жасап болғаннан кейін ЖТ модулінің SA1 тумблерін ортаңғы 

күйге, RP1 патенциометрін «0» күйіне, SA3 тумблерін тӛменгі күйге орнату. 

 

Статикалық иін күш, Н·м: 

ЯC IkФM  ; 

 

Н

НU
kФ


 , 

 

мұнда UН – ТТҚ номиналды кернеу (220 В); 

Н – ТТҚ номиналды айналу жылдамдығы (1500 айн/мин). 

 

5.4 Есеп беру мазмұны 

 

5.4.1 ТТ-ТТҚ тұйықталған жылдамдық бойынша теріс кері байланысы 

бар жүйе сұлбасының қысқаша түсініктемесі. 

5.4.2 Зертханалық жұмыстың алынған мәндерін 5.1 кестесіне енгізу 

және оларды есептелген мәндермен салыстыру. 

5.4.3 Жүйенің алынған және есептеген мәндері бойынша реттегіш, 

механикалық және электрмеханикалық сипаттамаларын тұрғызу.  

5.4.4 Жұмыс бойынша қорытынды жасау.    
 

5.5 Бақылау сұрақтары 

  

5.5.1 Жылдамдық және ток реттегіштерінде конденсаторлар не себептен 

және қай уақытта алынып тасталынады? 

5.5.2 Жылдамдықты реттеу тізбегінде оның теріс кері бағытын қалай 

анықтауға болады? 



5.5.3 П-канал реттегішінің зертханалық тақтада күшейткіш 

коэффициентін қалай анықтауға болады? 

5.5.4 Жылдамдық реттегішінің статикалық сипаттамасы не үшін 

қанығумен орындалады? 

5.5.5 Жылдамдық реттегішін орнату барысында үрдістердің қандай 

кӛрсеткіштері қажет? 

5.5.6 Электр жетегінің тұйықталған жүйесінің реттегіш сипаттамалары 

қалай алынады? 

5.5.7 Зертханалық жұмыста қандай модульдер қолданылады? 

5.5.8 Статикалық иін күштің мәні қандай? 
 

6 Зертханалық жұмыс №6. Үшфазалы екіорамды трансформатор- 

дың параллельді жұмысын зерттеу 

  

Жұмыстың мақсаты: трансформаторлардың параллель жұмысқа 

қосылуының шарттарын және параллель жұмыс істейтін трансформаторларда 

жүктеменің таралу принципін оқып білу.  

Үшфазалы трансформаторларды параллель жұмысқа қосуды тәжірибе 

жүзіне үйрену.  

 

6.1 Қысқаша теориялық мәліметтер 

 

Екі немесе бірнеше трансформаторлардың параллель жұмысы бірінші, 

және екінші жақтағыдай, олардың орамдарының параллель жалғануына 

байланысты. Параллель байланыс кезінде трансформатордың аттас 

қысқаштарын тораптың бір ӛткізгішіне жалғайды. Параллель жалғанған 

бірнеше трансформаторлардың қосынды қуаттың бір трансформатордың 

орнына қолданылуы, басқа трансформаторда апат болған жағдайда 

энергиямен үздіксіз қамтамасыз ету үшін немесе оны жӛндеу үшін ӛшіру. 

Сонымен қатар бұл трансформаторлық қосалқы станцияның, жүктеме қуаты 

тәуліктің әртүрлі сағатында біршама ауысқандағы жүктеменің айнымалы 

сызбасының жұмысында орынды. Бұл жағдайда жүктемені азайтқанда бір 

немесе бірнеше трансформаторларды басқа ӛшірілмеген трансформаторлар-

дың жүктемелері номиналдыға жақын болуы үшін ӛшіруге болады. Қорыта 

келгенде трансформаторлар жұмысының пайдаланылған кӛрсеткіштері (ПӘК 

және cosφ2) ӛте жоғары болып сақталады. Параллель жұмыс істейтін 

трансформаторлардың жүктемелері номиналды қуаттарына пропорционал 

таралуы үшін, екіорамды трансформаторлардың параллельді жұмысы келесі 

шарттармен жіберіледі:  

1) трансформаторлардың бірдей трансформация коэффициенті болуы 

керек, яғни бірдей бірінші кернеулерде трансформаторлардың екінші 

кернеулері тең болуы керек; 

2) трансформаторлар бір байланыс тобына қатысты болуы керек; 

3) трансформаторларда бірдей қ.т. кернеулері болуы керек; 



4) трансформаторлар қосылғанда байланыс сұлбалары ЖК жағында-

ғыдай, ТК жағында да фазалардың бірдей ретін сақтауы керек. 

Сонымен қатар трансформаторлардың параллельді жұмысы үшін 

қосылған  номиналды қуаттарының қатынасы 3:1-ден аспауы керек.  

Бірінші және екінші шарттардың бұзылуы трансформаторлардың ӛте 

қатты қызып кетуіне әкелетін трансформаторлар орамдары арасындағы ӛте 

үлкен тоқтардың пайда болуына жол береді, яғни олардың бірге жұмыс 

істеуінің мүмкін еместігіне әкеледі. Үшінші шартты қарастыратын болсақ, 

онда қ.т. трансформаторлардың кернеулерінің теңсіздігі олардың орташа 

мәнінің 10% -дан артық болуы, жүктеменің трансформаторлар арасында 

таралуы олардың номиналды қуаттарына біршама деңгейде пропорционалды 

болмауына әкеледі.  

Трансформация коэффициенті мен қ.т. кернеуінің теңдігі 

трансформаторлардың паспорттық берілгендері бойынша таңдалуымен 

қамтамасыз етіледі. n1 және n2 трансформация коэффициенттері орташа 

мәнінен ±0,5% -дан артық ажыратылмауы керек: 

 

          %5.0100
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KKK  - трансформация коэффициентінің орташа 

геометриялық мәні. 

Uk1 и Uk2  қ.т. кернеулері орташа мәнінен ±0,5% -дан артық 

ажыратылмауы керек:  
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  қ.т. кернеулерінің орташа арифметикалық мәні. 

 



                                   
6.1 сурет – Үшфазалы екіорамды трансформаторлардың параллель 

жұмысқа қосылуының сұлбасы 

 

Трансформаторларды параллель жұмысқа қоспай тұрып, яғни 

трансформаторларға фазировка жүргізу керек: 1 ажыратқыш тұйық кезде, 3 

ажыратқышты қосу керек, яғни Тр1 және Тр2 екінші ЭҚК 

трансформаторларының фазаларының сәйкестігін тексеру керек. Бұл үшін         

3 ажыратқыштың қарсы жатқан клеммасының бір жұбын ӛткізгішпен 

жалғайды және вольтметрмен 3 ажыратқыштың екі қарсы жатқан жалғанбаған 

клемма жұбы арасындағы кернеуді ӛлшейді.  Егер трансформаторлардың 

екінші кернеулері тең, байланыс топтары бірдей және фаза кезектері де бірдей 

болса, онда вольтметр кӛрсеткіші нӛлге тең болады. Бұл жағдайда 3 

ажыратқышты тұйықтауға, яғни трансформаторларды параллель жұмысқа 

қосуға болады. Егер де Vo  вольтметр кейбір кернеулерді кӛрсетсе, онда 

параллельді жұмыстың қандай шарты бұзылғанын (әдетте бұл бұзылу фаза 

ретіне бірдей) тексеру керек, трансформаторлардың фазировкасын жүргізу 

үшін оны жӛндеу керек.  

 

6.2 Зертханалық жұмысты орындауға тапсырма 

 

6.2.1 Трансформатордың фазировкасын жүргізу. 

6.2.2 Берілгендерін алу және 
2K1K

uu    кезіндегі сыртқы сипаттамаларын 

тұрғызу. 

6.2.3 Берілгендерін алу және 
2K1K

uu    кезіндегі сыртқы сипаттамаларын 

тұрғызу. 

 

 

 



6.3 Зертханалық қондырғымен жұмыстың реті 

 

6.3.1 Фазировка. 

6.2-суреттегі сұлбаны құру. Автоматты ӛшіруші «Торапты» қосу. SB3 

түймесін басып, контактілері сыналып жатқан трансформаторды -3, 380 В, 50 

Гц торапқа қосатын, К2 іске қосқыш катушкасына қорек беру. К3 іске 

қосқышының SА2-контактын L1-L3 дросселдерін айналдыра қосады. Ӛшіп 

тұрған SA6 кезінде pV3 вольтметрі 0-ді кӛрсетуі керек. 3.4.2. бӛлімін 

орындауға кӛшу.  

6.3.2  
2K1K

uu   кезіндегі сыртқы сипаттаманы алу.  

SA6 тумблерімен трансформаторларды параллель жұмысқа қосу. SA7 

ажыратқышымен жүктемені қосу. SA5 ауыстырып қосқышын шеткі сол 

жаққа орнату. Бұл жағдайда жүктеме, R1+R4+R7=R2+R5+R8=R3+R6+R9 тең 

және симметриялы. pV1, pA1 құралдарының кӛрсеткіштерін алу. SA5 

ауыстырып қосқышты ортаңғы жаққа орнату. Бұл жағдайда жүктеме, R1+R4 

=R2+R5=R3+R6 тең және симметриялы. pV1, pA1 құралдарының 

кӛрсеткіштерін алу. SA5 ауыстырып қосқышын шеткі оң жаққа орнату. Бұл 

жағдайда жүктеме, R1=R2=R3 тең және симметриялы. pV1, pA1 

құралдарының кӛрсеткіштерін алу. SA5 ауыстырып қосқышын шеткі сол 

жаққа орнату және 6.4.3 пунктін орындауға кӛшу. 

6.3.3 
2K1K

uu   кезіндегі сыртқы сипаттаманы алу. 

SA2 ауыстырып қосқышымен К3 іске қосқышының орауышын 

тоқсыздандыру - L1-L3 дроссельдері енгізілген. pV1, pA1 құралдарының 

кӛрсеткіштерін алу. SA5 ауыстырып қосқышты ортаңғы жаққа орнату. Бұл 

жағдайда жүктеме, R1+R4 =R2+R5 =R3+R6 тең және симметриялы. pV1, pA1 

құралдарының кӛрсеткіштерін алу. SA5 ауыстырып қосқышын шеткі оң 

жаққа орнату. Бұл жағдайда жүктеме,  R1 = R2 = R3 тең және симметриялы. 

pV1, pA1 құралдарының кӛрсеткіштерін алу. SA5 ауыстырып қосқышын 

шеткі сол жаққа орнату. SA7, SA6 ажырату, SB4 түймесімен К2-ны 

тоқсыздандыру, автоматты ӛшіруші «Торапты» ӛшіру.  

 

6.4 Бақылау сұрақтары 

 

6.4.1 Трансформаторлардың параллель жұмысын қандай мақсатта 

қолданады? 

6.4.2 Трансформаторларды параллельді жұмысқа қосудың қандай 

шарттары бар? 

6.4.3 Әртүрлі байланыс топтарындағы трансформаторлардың 

параллельді жұмысқа қосылуына неге жол берілмейді, бірдей екінші ретті 

кернеу кезінде де? 

6.4.4 Параллель жұмысқа қосылған трансформаторлар үшін қысқа 

тұйықталу кернеуі және трансформация коэффициенттерін ажыратуға қандай 

рұқсат беріледі? 



6.4.5 Трансформаторлардың фазировкасы дегеніміз не, ол не үшін және 

қалай жасалады? 

6.4.6 Параллель жұмыс істеп тұрған трансформаторлардың арасында 

жүктеменің таралуы неге тәуелді? 

6.4.7 Трансформация коэффициентін анықтаңыз? 

6.4.8 Егер трансформаторлардың екінші кернеулері тең болса, вольтметр 

кӛрсеткіші нешеге тең болады? 
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