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Кіріспе 

 

Әдістемелік нұсқаулықта физикалық зертханалық жұмыстардың  

«Механика», «Статистикалық физика», «Электродинамика» бөлімін қамтиды. 

Әдістемелік нұсқаулықтың негізгі мақсаты – дәрістік курстарда алған 

теориялық білімнің негізінде физикалық құбылыстар мен процестерді және 

түрлі физикалық заңдылықтарды практика жүзінде жаңғыртып зерттеп, 

физикалық шамалардың арасындағы сандық қатынастарды іс жүзінде алу. 

Сонымен бірге, зертханалық сабақтарында студенттер түрлі мақсатта 

қолданылатын құрал-саймандар мен арнайы приборлармен жұмыс істеуді 

үйренеді және тәжірибе жүзінде алынған мәліметтерді математикалық 

өңдеудің түрлі тәсілдерін меңгеріп, қорытынды нәтижеге сараптау жасауға 

дағдыланады  

 

          1 Өлшеулердің нәтижелерін статистикалық өңдеу 

 

Физикалық эксперимент жүргізу, әдетте, қандай да болмасын бір 

физикалық шаманы өлшеуге байланысты. Өлшеулер, зерттеліп отырған 

физикалық шама белгілі бір құралмен тікелей өлшенсе, тікелей өлшеу деп, ал 

ізделініп отырған шаманың мәні тікелей өлшеулер нәтижесінде алынған 

шамалардың белгілі бір байланысы арқылы алынса, онда ол жанама өлшеу 

деп бөлінеді. Кез келген өлшеуге қателік жіберу тән, сондықтан 

тәжірибелерде біз өлшеніп отырған шаманың шын Х0   мәнінің орнына қандай 

да болмасын бір Х жуық мәнін аламыз. Физикалық шаманың шын мәні мен 

өлшеу нәтижесінің айырмасы өлшеудің абсолют қателігі деп аталады  ∆Х=Х-

Х0. 

Өлшеулердің қателіктерін олардың сипатына қарай екі түрге бөлінеді: 

- жүйелік қателіктер бір ғана себептен пайда болады. Сондықтан, 

 әдетте олардың мәні мен таңбасы тәжірибе нәтижесінде бірдей болып, 

қайталана береді, яғни жүйелік түрде қайталанады. Олар құралдардың дұрыс 

көрсетпеуінен және өлшеу  тәсілінің жеткіліксіздігінен болады. Жүйелік 

қателікті құралды тексеру арқылы және өлшеу тәсілін жетілдіру арқылы 

азайтуға болады.  

- кездейсоқ қателіктер, өлшеу кезінде оларды ескеру мүмкін емес, 

 бақылауға болмайтын бөгеттердің салдарынан болады. Олар құралдың 

дәлдігінің шектілігіне, біздің сезу мүшелеріміздің сезгіштігінің шектілігіне, 

сыртқы жағдайларының өзгеруіне және т.б. байланысты.  

Кездейсоқ қателіктерді жоюға болмайды, алайда, олар орасан көп өлшеу 

жүргізу нәтижесінде ықтималдылық заңдылықтарына сай болуы себепті, 

шаманың шын мәнін қамтитын аймақты көрсетуге болады. Кездейсоқ 

қателіктер тәжірибені өте көп қайталаған кезде және өлшеулердің шашырау 

себебінен болады. Біз шын мәні а болатын физикалық шаманы n рет өлшедік 

делік. Кездейсоқ қателіктердің салдарынан біз а орнына Х1 ... Х2 … Хi … Хn 

алдық делік.  Осы мәндердің қайсысы шын мәніне жақын екенін біз, әрине, 
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білмейміз. Берілген өлшеулердің ішінен ең дұрыстауы олардың <Х> орташа 

арифметикалық мәні болады 

                                            
n

X

X

n

i

i
== 1                                                   (1.1) 

Әлбетте, орташа мән шын мәннің тек жуықтаған бағасы болатындықтан, 

орташа нәтиженің шын мәннен ауытқуының мүмкін болатын абсолют 

шамасын бағалай білген жөн. Бұл ∆Х ауытқу орташаның абсолют қатесі деп 

аталады, яғни 

                                             ∆Х=|<X>-a|                                                  (1.2) 

 

Орташа <Х> мәні мен орташаның ∆Х абсолют қатесі, сенімділік 

интервалы деп аталатын (<Х>  ∆Х) тәжірибенің мәліметтері бойынша 

өлшенетін шама ішінде жататын аумақты табуға мүмкіндік береді. 

Мысалы, дыбыс жылдамдығын өлшеу нәтижесі былай жазылған 

 

    ( ) см /5335= . 

 

Бұл жазылу дыбыс жылдамдығы, тәжірибенің мәліметтері бойынша, 330 

м/с пен 340 м/с аралығында жатыр дегенді білдіреді. Алайда бұл ұйғарым да 

ақиқат болмауы мүмкін. Алынған нәтиженің нанымдылығын көрсету қажет. 

Ол сенімділік ықтималдылығы Р деген шамамен бағаланады. Сенімділік 

ықтималдылығы – өлшеніп отырған шаманың шын мәні кіретін, есептеліп 

табылған сенімділік интервалы.  

Жоғарыда келтірілген мысалда интервал Р=0,95 болатын сенімділік 

ықтималдылығымен табылған болсын делік. Бұл 100 өлшеудің мәнінің 95-і 

табылған интервал ішіне кіреді де,  тек 5 мәні кірмей қалады деген сөз. 

Сенімділік интервалы неғұрлым жіңішке (∆Х абсолют қате аз) болған сайын 

берілген сенімділік ықтималдылығына сәйкес, өлшеу неғұрлым дәл 

жүргізілген болып есептеледі. Өлшеудің дәлдігі абсолют қате мен барлық 

өлшеулердің орташа мәнін салыстырмалы қатені есептеген кезде, салыстырып 

көргенде байқалады. 

 

 

 
                          1.2  сурет                                                1.2  сурет              

Салыстырмалы қатені есептеу формуласы 
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X
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= .               (1.3) 

Дыбыс жылдамдығы қарастырған мысалда ол мынаған тең: 

%.5,1%100
335

5
=  

Сонымен, кез келген физикалық шаманы өлшеу берілген сенімділік 

ықтималдылығына сәйкес сенімділік  

интервалын көрсетіп, өлшеулердің салыстырмалы қатесін есептеумен 

аяқталуы тиіс. 

Сенімділік аралығын кездейсоқ шаманың қалыпты  бөліну заңын негізге 

ала отырып анықтау. Сенімділік аралығы мен сенімділік ықтималдылығы 

негізінде кездейсоқ шаманың бөлінуінің қалыпты заңы болып табылатын, 

өлшеулердің қателіктері теориясымен анықталады. Бұл теория тек кездейсоқ 

қателерді ғана қарастырады. Қалыпты бөлінудің жалпы түрі көрсетілген 1.1- 

суреттен өлшеулер нәтижелерінің көп мөлшері а центр маңайында 

топталатыны көрінеді. Бөліну центрінің екі жағындағы ауытқулар, олардың 
)( aX −   абсолют шамалары неғұрлым көп болса, соғұрлым сирек байқалады. 

Жеке өлшеулердің а шамасына қатысты шашырауларының дәрежесін, бөліну 

функциясының басқа параметрі σ анықтайды. Бөліну функциясын талда, 

бөліну центрінен σ қашықтықта қисықтың иілу нүктесі бар екенін және 
− || aX  болғанда функция тез нөлге ұмтылатынын көрсетеді. Дисперсия деп 

аталатын 2   шамасы жеке өлшеулер нәтижелерінің нақты мәннен 

ауытқуларының квадраттарының орташа мәнімен сәйкес келеді, яғни 

.)(2 −= aX  Сондықтан, σ параметрі ауытқу стандарты немесе орташа 

квадраттық ауытқу деп аталады; сондай-ақ σ параметрі  aX =   болғанда 
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1
=  болатын, бөліну функциясының максимал мәнін анықтауға 

мүмкіндік береді. Бұдан, σ неғұрлым аз болса, максимум соғұрлым жоғары 

болатыны көрінеді. Бір графикке салынған σ шамасының әртүрлі мәндеріне 

сәйкес бөліну қисығы астындағы аудан бірдей болуы тиіс (1-ге тең), 

сондықтан графикте σ-ның кішкене мәнінің қисығы σ-ның үлкен мәнімен 

салыстырғанда жіңішке және биік болып келеді. 1.2-суретте екі σ2>σ1 қалыпты 

қисық көрсетілген. Өлшеулерде өлшенетін шаманың мәні таңдап алған өлшеу 

тәсіліне байланысты, тәсіл дәл болған сайын, σ кішкене болады. Сенімділік 

аралық а шамасына қарағанда симметриялы етіп таңдап алынады да, 

сенімділік ықтималдылығы (1.5 өрнегін қараңыз) )( Xa −   пен )( Xa +  шегі 

аралығында (1.4) бөлінудің қалыпты заңынан интеграл алу арқылы 

анықталады. 

Егер ∆Х аралығының жарты енін σ мәніне еселі етіп алса, онда сәйкес 

есептеулер ∆Х=σ үшін сенімділік ықтималдылығы P=0,683, ∆X=2σ үшін 

P=0,954, ал ∆X=3σ үшін P=0,997 болатындығын көрсетеді. Өлшеулер 

жүргізгенде а және σ шамалары белгісіз. Сондықтан, өлшеулер нәтижелерін 

математикалық өңдегенде осы нәтижелер арқылы а және σ мәндерінің ең 
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жақсы мәліметін алу қажет. 

Барлық өлшенген мәндердің ішінен, а шамасының ең дұрыс бағасы, 

нәтижелердің орташа арифметикалық мәні болып табылады (1.1). Өлшеу саны 

көп болғанда (n→∞) aX = ,  яғни  Xlim =
→n

а . а шамасының ең дұрыс 

бағасы – орташа квадраттық ауытқу Sn  мына өрнекпен анықталады: 

 

 

 

 

 

n→∞ болғанда Sn  мен σ дәл келеді, яғни        n
n

s
→

= lim .          

Өлшеулер саны көп (n=20) болғанда, нәтижені «үш сигма» ережесін 

пайдаланып өңдейді. (1.1) формула бойынша <Х>, (1.4) формула арқылы Sn 

орташа квадраттық ауытқуды тауып, оны 3σ-ға тең деп алып, сенімділік 

аралығын мына түрде жазады    Х=<Х> 3 , бұл жағдайға сәйкес сенімділік 

ықтималдылығы 0,997.  

Аз өлшеулер жүргізілетін зертханалық практикумда (n<10) Стьюдент 

ашқан тәсіл кең қолданылады. Бұл аз өлшемдер тәсілі деп аталады. Бұл 

жағдайда орташа шаманың оның шын мәнінен ауытқу стандарты ретінде 

орташаның орташа квадраттық ауытқуы деп аталатын S шамасы алынады, ол 

 

                                      
)1(

)(
1

2

−

−

=


=

nn

xx

S

n

i

i 

                                          (1.4) 

 

S шамасын жиі σ арқылы белгілеп және орташа квадраттық ауытқу 

(орта-шаның орташа квадраттық қателігі) деп атайтынын айта кеткен жөн. 

Сенімділік интервал мына түрде жазылады 

 
X,X =X  

            мұндағы                         

StX =                          (1.5)    

t – Стьюдент коэффициенті.  

Стьюдент коэффициенті сенімділік ықтималдылығының берілген мәніне 

Р және жүргізілген n өлшеу санына байланысты. Бұл коэффициенттер 

ықтималдылық теориясында есептелініп белгіленеді де, мынадай 

анықтамалық 1.1- кестесінде келтіріледі. 

 

 

 

 

 

)1(

)(
1

2

−

−

=


=

nn

xx

S

n

i

i

n
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1.1 кесте - Стьюдент коэффициенттері кестесі 

n 0,6 0,7 0,95 0,99 

2 1,38 2,0 12,71 63,66 

3 1,06 1,3 4,30 9,92 

4 0,98 1,3 3,18 5,84 

5 0,94 1,2 2,78 4,60 

6 0,92 1,2 2,57 4,03 

7 0,90 1,1 2,45 3,71 

8 0,90 1,1 2,36 3,50 

9 0,90 1,1 2,31 3,36 

10 0.88 1.1 2,26 3.3 

 

Өлшеулер саны көп болғанда, Стьюдент тәсілі қалыпты заңды 

пайдаланғандағыдай нәтиже береді. Алайда, өлшеулердің аз саны үшін 

Стьюдент тәсілімен есептелген сенімділік аралығы тиімді болып саналады.  

 

Аз өлшеулер тәсілімен алынған нәтижелерді өңдеу тәртібі 

Аз өлшеулер тәсілімен алынған нәтижелерді мына тәртіппен өңдеу 

керек: 

а) n өлшеу (X1, X2,..., Xi,... Xn) жүргізу; 

ә) мына формула бойынша орташа арифметикалық мәнді табу 

 

 
n

X

X

n

i

i
== 1  

 

б) әр өлшеу нәтижесінің орташадан  ауытқуын анықтау Xi=|Xi-<X>| (тік  

жақшалар  берілген айырмалардың тек  абсолют шамалары ғана  қажет екенін 

көрсетеді); 

в) орташа квадраттық ауытқуды анықтау 

 

)1(

)(
1

2

−

−

=


=

nn

xx

S

n

i

i 

 

 

г) Стьюдент коэффициенттері кестесінен сәйкес t мәнін табу; 

д) арифметикалық орташаның абсолют қатесін анықтау  ∆X= St  ; 

е) салыстырмалы қатені анықтау 

 

                 %100
X

X





=  
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ж) қорытынды нәтижені яғни сенімділік интервал мына түрде жазылады 

 

            Р=0,95 үшін, X,X =X   %A= . 

 

Қорытынды нәтижені жазғанда мынау есте болуы керек. ∆X абсолют 

қатенің өзі анықталғанда белгісіз бір қатемен келетіндіктен, оны бір таңбалы 

цифрға дейін дөңгелектеу керек. Егер қатенің бірінші цифры 4-тен кем болса, 

онда нәтижеде екі таңбалы сан қалуы керек. Мысалы, есептеулер нәтижесінде 

∆X=0,524 алынды. ∆X=0,5 қалдыру керек. ∆X=0,167 қатені ∆X=0,2 немесе 

∆X=0,17 дейін дөңгелектеу керек.  

Абсолют қате алынған нәтиженің қай разрядында дәлсіздік орын 

алғанын көрсетеді, сондықтан нәтижені қатенің дәлдігіне дейін дөңгелектеу 

қажет. Мысалы, біз <Х>=26,731 және ∆X=0,8 алдық делік. Демек, жауап 

былай жазылуы тиіс: 

Х=26,7  0,8 

 

немесе <Х>=0,8568 және ∆X=0,014 алып, былай жазамыз: 

 

Х=0,857  0,014. 

 

Құралдардың  дәлдік  кластары 

Өлшегіш құралдарды сипаттау үшін көбінесе  дәлдік  класы деген  

ұғымды  қолданылады. 

Құралдың γ  дәлдік  класы деген ΔA   рұқсат етілген ең үлкен 

келтірілген  салыстырмалы  қателік, ол мына  формуламен  анықталады 

 

шек
%100*




=                        (1.6) 

 

мұндағы   ΔA   -  құралдың рұқсат етілген ең үлкен салыстырмалы 

қателігі; 

Ашек- құрал шкаласы бойынша өлшенетін шаманың ең үлкен мәні. 

Құралдардың дәлдік класы бекітілген үлгіге сәйкес мынадай мәндер : 

0,02;  0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  1,5;  2,5;  4,0  қабылдайды. 

Дәлдік класын біле отырып құралдың ең үлкен абсолют қателігін ΔA 

(оны  құралдың шкаласы  үшін  тұрақты деп  алады) мына  формуламен 

анықтауға болады 

 
шек

%100

*
=


                       (1.7) 
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2 ММФ-1  зертханалық  жұмысы. Өлшеу практикумы 

 

Жұмыстың мақсаты: өткізгіш сымның меншікті кедергісі арқылы 

физикалық шамаларды өлшеу әдістемесі мен өлшеулер нәтижелерін өңдеу  

тәсілдерін меңгеру. 

Тапсырмалар: 

- сымның кедергісін анықтау және сымның R кедергісінің оның   

ұзындығына тәуелділігін байқау; 

- сым затының ρ меншікті кедергісін анықтау; 

- өлшеулердің нәтижелерін аз  санды өлшеу  тәсілі бойынша өңдеу. 

 

2.1 Тәжірибе әдістемесі 

 

Өткізгіштің кедергісі олардың пішініне, өлшемдеріне және ол жасалған 

затқа (материалға) байланысты, яғни 
S

R


= . Егер өткізгіштің көлденең 

қимасы дөңгелек пішінді болса S
4

2d
= , онда оның кедергісі   

 

  
2

4

d
R




= .                                         (2.1) 

 

мұндағы   - өткізгіш ұзындығы; 

d – оның диаметрі; 

ρ – меншікті кедергі.  

(2.1)-ден   

                                                   


2

4

Rd
 =                                      (2.2) 

 

формуланы оңай алуға болады, ол осы жұмыстағы есептеу формуласы. 

Кедергінің R мәні амперметр мен вольтметрдің көрсетуі бойынша 

есептелінеді (есептеу формулалары төменде берілген).  

Кедергіні дәл өлшеу үшін электр өлшегіш құралдардың ішкі кедергісін 

(амперметрдің RA  және вольтметрдің RV) ескеру қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   а)                                                                      б) 

                                                    2.1  сурет                                                 
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2.1-суретте айырып-қосқыштың көмегімен еркін таңдап алуға болатын, 

құралдардың қосылуының мүмкін екі схемасы а) және б) көрсетілген.  

Сұлба а) қосылғанда кедергіні мына формуламен есептеу керек 

 

                                                    







−= I

U

R

I

U
R A1         (2.3) 

 

мұндағы RA=0,15 Ом – амперметрдің ішкі кедергісі; 

U және I – сәйкес вольтметр мен амперметрдің көрсетулері. 

Егер сұлба б) қосылған болса, онда кедергі мына формуламен анықталады  

 

                                                    









+=

VIR

U

I

U
R 1            (2.4) 

мұндағы RV=2500 Ом – вольтметрдің ішкі кедергісі. Бұл екі формуланы 

да сәйкес тізбектер үшін Ом заңынан алуға болады.  

 

2.2 Тәжірибе қондырғысы 

 

РРМ-01 құрылғысы (2.2 сурет) сымның 

меншікті кедергісін анықтауға арналған.  

                      Қозғалмайтын екі К1 және К2 контакттардың арасына 

зерттелетін сым орналасқан. К3 қозғалмалы 

контакттың көмегімен кернеуінің түсуі мен тогы 

өлшенетін сымның қажетті ұзындығы қойылады. а) 

және б) қосылулары сұлбасы П айырып-қосқышпен 

реттеледі. 

                        

      2.2 сурет                      

 

2.3 Жұмыстың орындалу реті 

2.3.1 Орта және төменгі контакт арасындағы сымның ұзындығын 

(барлық ұзындығының жартысынан кем емес) өлшеп, 2.1-кестесіне жазу. 

2.3.2 Микрометрдің көмегімен сымның Д диаметрін өлшеу. 

2.3.3 Қондырғыны ток көзіне қосып, П айырып-қосқышпен құралдарды 

қосу сұлбасын таңдап алу. 

2.3.4 Берілген    ұзындықтың әртүрлі мәндері (5-тен кем емес) үшін 

сымның ұштарындағы кернеу мен ондағы ток күшін он рет өлшеу. 

 

    2.1 кесте 

d, м i , м U,  B I, А R, Ом i ,Ом ·м <  >, Ом·м <  >-  i

2  
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2.4 Алынған мәліметтерді өңдеу 

 

2.4.1 Таңдап алынған қосылу сұлбасына сәйкес (2.3) немесе (2.4) 

формуламен сымның актив кедергісін анықтау. 

2.4.2 Сымның R кедергісінің оның   ұзындығына тәуелділік графигін 

салу. 

2.4.3 Меншікті кедергінің i  мәнін (2.2) формула бойынша есептеу. 

2.4.4 Барлық есептеулер үшін [(2), Кіріспе] формула бойынша S орташа 

квадраттық қателікті және 10 =2S10 сенімділік аралығын (Р=0,95 

ықтималдылық үшін) табу. 

2.4.5 Өлшеулердің ішінен кез келген үш мәнін таңдап алып, аз өлшеулер 

әдісі бойынша 3  аралығын табу керек. 

2.4.6 Арифметикалық орташаға сәйкес салыстырмалы қателікті n=10 

және n=3 үшін табу. 

2.4.7 Кез келген бірлік өлшемінің салыстырмалы құралдық қателігін 

мына формула бойынша табу 

 

I

I

U

U

d

d 
+


+


+


=


2








 

 

2.4.8 Абсолют және салыстырмалы қателіктерді салыстырып, алынған 

нәтижелерді талдап, қорытынды жасау. 

 

2.5 Бақылау сұрақтары 

2.5.1 Тура және жанама өлшеулер, жүйелік және кездейсоқ қателіктер. 

2.5.2 Абсолют және салыстырмалы қателіктер. Құралдың дәлдік класы. 

2.5.3 Сенімділік аралығы және сенімділік ықтималдылығы. 

2.5.4 Тура және жанама өлшеулердің нәтижелерін өлшеу. 

2.5.5 Жұмыстың орындалу әдістемесі  туралы. 

 

3 ММФ-2  зертханалық жұмысы. Кинематика және динамика 

заңдарын Атвуд машинасы арқылы оқып үйрену 

 

Жұмыстың мақсаты: бірқалыпты және бірқалыпты үдемелі қозғалыс 

заңдарын және Ньютонның екінші заңын оқып үйрену 

Тапсырмалар: 

- бірқалыпты және бірқалыпты үдемелі қозғалыс формулаларын 

 тексеру; 

- Ньютонның екінші заңын тексеру. 

 

3.1Тәжірибе әдістемесі 

Созылмайтын жіпке байланған массалары m және m+m1 екі жүкшеден 

және инерция моменті бар радиусы r блоктан тұратын жүйенің қозғалысы 
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динамика заңдарымен өрнектеледі. Егер жүкшелер бірдей болса, онда жүйенің 

потенциалдық энергиясы жүктердің көтерілген биіктігіне байланысты 

болмайды, себебі біреуінің потенциалдық энергиясының кемуі екіншісінің 

энергиясының артуына әкеліп соғады. Ал, жүкшелер әртүрлі болған жағдайда, 

жүйенің потенциалдық энергиясының өзгерісі m1 артық жүктің h  орнының 

өзгерісіне байланысты: 

                              ∆En=mg∆h                                               (3.1) 

 

мұндағы  h  - артық жүктің орнының өзгерісі. 

Жүйенің потенциалдық энергиясы жүйенің ілгерілемелі және 

айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясына (үйкеліс күшіне қарсы 

істелетін жұмыс ескерілмейді) түрленеді. 

 

             
222

2
21

2

1




 Immm
hgm +

+
+= ,                              (3.2) 

 

мұндағы 
2

2m
 - жүктің артық жүкшесіз кинетикалық энергиясы; 

21

2


mm +
 - жүктің артық жүкпен бірге кинетикалық энергиясы; 

2

2I
 - блоктың айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы. 

Дискінің айналуының бұрыштық 
t


 =  жылдамдығын, сызықтық at=  

жылдамдықты және 
2

2at
h =  екенін ескерсек, онда жүйенің үдеуін 

анықтайтын өрнекті алуға болады  

 

                                   
2

1

1

/2 rImm

gm
a

++
=                                     (3.3) 

 

Егер 1-блоктың инерция моментін ескермесек, онда 

 

M

gm

mm

gm
a 1

1

1

2
=

+
=                                          (3.4) 

 

мұндағы, М=2m+m1 – жүйенің толық массасы; 

m1 – артық жүктің массасы. 

Артық жүкті алғаннан кейін жүкшелер бірқалыпты v жылдамдығымен 

қозғалады. Ол S ара қашықтығы өзгермесе  тұрақты болады, яғни 

 

                                     = 1 2

1 2

n

n

hh h
const

t t t
= = = .                            (3.5) 
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Бастапқы жылдамдықсыз бірқалыпты үдемелі қозғалыстың үдеуі 

 

S
a

2

2
=         (3.6) 

 

мұндағы   – бірқалыпты қозғалыстың жылдамдығы болып табылатын 

соңғы жылдамдық, сондықтан ол 
t

h
=  формуласымен есептелінеді. 

Ақырында, үдеуді анықтау үшін қажетті өрнек  мына түрде жазылады 

 

                                    const
tS

h
L

tS

h

tS

h
a

nn

n =====
2

2

2

22

2

2

2

11

2

1

222
.            (3.7) 

 

Ньютонның екінші заңын тексеру тәсілдерінің бірі (3.4) өрнектің 

дұрыстығын тексеру болады, бұл үшін жүйенің толық М массасы тұрақты 

болып қалып, ал әсер етуші күштің мәні өзгеріп отыруы қажет. Сонда 

 

                                   const
m

a
L

m

a

m

a

n

n ====
2

2

1

1 .     (3.8) 

 

мұндағы, m1, m2, …, mn – артық жүктердің массалары. 

 

3.2 Тәжірибе қондырғысы 

 

Атвудтың РРМ-2 машинасы үш кронштейн бекітілген, масштабты 

сызғышы бар тік колоннадан тұрады (3.1 сурет). Колоннада үйкеліссіз 

айналатын жеңіл блок және электромагнит орналасқан. Блоққа ұштарына 

массалары бірдей жүктер бекітіліп байланған жеңіл жіп асылған.  

Электромагнит жүгі бар блокты тыныштық күйде 

ұстауға мүмкіндік береді. Ортаңғы кронштейн артық 

жүкті ұстап қалатын сақинамен жабдықталған. Сақина 

ортасымен жүк өте бергенде, жүктің бірқалыпты 

қозғалысының t   уақытын өлшейтін секундомер 

қосылады. 

Жүктің сәйкес бірқалыпты және бірқалыпты 

үдемелі қозғалыстарының h және S аралықтарын, 

сондай-ақ, t уақытты өлшеу арқылы, ілгерілемелі 

қозғалыс кинематикасы мен динамикасының негізгі 

заңдарын тексеруге және еркін түсу үдеуін есептеуге 

3.1 сурет         болады.  
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3.3  Жұмыстың орындалу реті 

1-жаттығу. Бірқалыпты қозғалыс формуласын тексеру. 

3.3.1 Қондырғыны қосып, жүктің бірқалыпты қозғалысының h биіктігін 

қойып, ортаңғы және төменгі кронштейндердің аралықтарын өлшеп, оны 3.1- 

кестеге жазу. 

3.3.2 Оқытушы жөн деген артық жүкшелерді пайдаланып, әртүрлі бес h 

аралық үшін жүктердің бірқалыпты қозғалысының t уақытын өлшеу (жоғарғы 

және ортаңғы кронштейндердің S аралығы өзгермейді). Алынған мәлімет-

терді 3.1-кестеге жазу. 

 

               3.1 кесте 

h, м t, c V, м/с 

   

 

2-жаттығу. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс формуласын тексеру. 

3.3.3 Қозғалмалы кронштейндерді жылжыта отырып, бірқалыпты 

үдемелі және бірқалыпты қозғалыстың калаулы h және S аралықтарына 

қойып, оларды 3.2-кестеге жазу. 

 

3.2 кесте 

S, м h, м t, c а, м/с2 

    

 

3-жаттығу. Ньютонның екінші заңын тексеру. 

3.3.4 Ортаңғы және төменгі кронштейндердің қандай да болмасын бір h 

аралығын қою. 

3.3.5 Оң жақтағы жүкшенің үстіне үш артықсалмақ жүкшелерін қою 

(олардың диаметрі сақинанікінен кем болуы керек) және олардың жалпы 

массасын 3.3-кестеге жазу. 

3.3.6 Оң жақтағы жүктерді ортаңғы кронштейн деңгейіне дейін көтеріп 

апарып жіберіп, жүктің h аралықты жүрген t уақытын өлшеу.  

3.3.7 Оң жаққа артық салмақтарды өзгерте отырып, өлшеуді тағы да екі 

рет жүргізу керек. 

 

3.3 кесте 

m, кг h, м t, c а, м/с2 

    

 

3.4 Алынған мәліметтерді өңдеу 

3.4.1  Бірқалыпты қозғалысты ( (3.5) өрнекті )  3.1-кестедегі мәліметтер 

бойынша тексеру. 

3.4.2 (3.7) өрнекті 3.2-кесте берілгендері бойынша тексеру. 



15 

 

3.4.3 (3.8) өрнекті 3.3-кестедегі мәліметтер үшін тексеру. 

3.4.4 Жаттығулардың біреуі үшін алынған мәліметтердің дәлдігін 

бағалау. 

3.4.5 Алынған мәліметтерді талдап, қорытынды жасау. 

 

3.5 Бақылау сұрақтары 

3.5.1 Атвуд машинасында жүктің бірқалыпты және бірқалыпты үдемелі 

қозғалатын   бөліктерін көрсетіңіз. 

3.5.2 Лездік жылдамдық дегеніміз не? 

3.5.3 Жүк бірқалыпты және бірқалыпты үдемелі қозғалыс жасағанда 

жіптің тартылу күші неге тең? 

3.5.4 Бірінші жаттығуды орындағанда жоғарғы және ортаңғы 

кронштейннің аралығы неге тұрақты болып қалуы тиіс? 

3.5.5 Үшінші жаттығуды орындау барысында тәжірибеге қатысатын 

жүктердің жалпы массасы неге тұрақты болып қалуы керек? 

 

4 ММФ-3 зертханалық жұмысы. Көлбеу маятник тәсілімен домалау  

үйкелісі коэффициентін анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты: домалау үйкелісі құбылысын тәжірибе жүзінде 

оқып үйрену. 

Тапсырма: 

-маятниктің көлбеулік бұрыштарының әртүрлі мәндеріне қарай 

металдар үшін домалау үйкелісі коэффициентін анықтау. 

 

4.1 Тәжірибе әдістемесі 

Бір денені екінші дененің бетімен салыстырмалы түрде немесе бір 

дененің қабаттарын бір-біріне қатысты орын ауыстырғанда Fүйк үйкеліс 

күшімен өрнектелетін кедергі әсер етеді. Бұл үйкеліс күші, беттесетін 

денелердің салыстырмалы орын ауыстыруына қатысты тангенциалды 

бағытталады. Ол сан жағынан μ үйкеліс коэффициенті мен нормаль 

бағытталған N қысым күшінің көбейтіндісіне тең 

 

Fүйк= μN. 

 

Зерттеулер нәтижесі, үйкеліс коэффициенті тұрақты шама болып 

қалмай-тындығын беттердің материалына, олардың микрогеометриялық 

тегістікке,  майлануына, ортаға және басқа да факторларға тәуелді екендігін 

көрсетті.  

Құрғақ үйкеліс тыныштық үйкелісі, сырғанау үйкелісі және домалау 

үйкелісі күштеріне бөлінеді. Домалау үйкелісі бір дене (шар) екінші дененің 

бетімен домалаған кезде пайда болады. Бұл жағдайда серпінді деформациямен 

қатар пластикалық деформация да пайда болады. Беттердің деформациясы 

салдарынан, бетке перпендикуляр бағытталған Q реакция күшінің әсер ету 
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сызығы N нормаль бағытталған қысым күшінің әсер ету сызығымен(нормаль 

бағытталған қысым күші шардың салмағына тең)  сәйкес келмейді (4.1 сурет).  

Реакция күшінің нормаль құраушысы Qn нормаль бағытталған қысым 

күшімен теңгеріледі де, ал горизонталь құраушысы домалау үйкеліс күші 

болып табылады, яғни ол  Qτ.  

Шардың бірқалыпты қозғалысы кезінде мына О нүктесіне қатысты 

домалау үйкеліс күшінің моменті, тіреудің реакция күшінің Qn нормаль 

құраушысының тиісу деформациялары салдарынан болатын К ығысу 

аралығына  көбейтіндісіне тең болатын – моменттер ережесі орындалуы тиіс.  

 

FүйкR= Qn K 

 

мұндағы R – шардың радиусы. 

  

                                      
                   

  4.1 сурет     4.2 сурет 

 

Qn=N екенін ескерсек, домалау үйкелісі күшін анықтауға арналған өрнек 

аламыз 

Fүйк=
R

N
К                 (4.1) 

                

 Ұзындық өлшеміне ие және Qn күшінің иіні болып табылатын К 

шамасы домалау  үйкелісі коэффициенті деп аталады.  

Бұл жұмыста үйкеліс процесін зерттеу үшін көлбеу маятник тәсілі қол-

данылады. Жіпке ілінген кішкене металл шар, көлбеулік β бұрышын өзгертіп 

отыруға болатын көлбеу жазықтыққа тиіп жатады.   Егер шарды тепе-теңдік 

қалпынан шығарып жіберсе, онда ол көлбеу жазықтық бетімен   домалай 

бастайды. Оның қозғалысы, ең бастысы, сыртқы үйкелістің әсерімен өшетін 

тербеліс сипатында болады.  

Көлбеу маятниктің көмегімен үйкеліс коэффициентін өлшеу тербеліс 

амплитудасының белгілі бір цикл санына сәйкес кемитіндігіне негізделген.   

Маятник жасаған бір тербеліс (цикл) ішіндегі шығындалатын ∆En 

энергия, осы жолдағы үйкеліс күші істейтін  ∆En=Fүйк S жұмысқа тең. 

Ортаның және жіптердің кедергісін жеңуге жұмсалатын жұмысты 
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ескермеу керек. Маятник n рет тербелгенде  ∆En=mg∆h энергия жоғалтады. 

(4.1) өрнекті   ескерсек, 

 mg∆h= S
R

N
K                                                   (4.2) 

 

деп жазуға болады, мұндағы m- маятник массасы, ∆h- маятниктің ауырлық 

центрі биіктігінің шығыны, ол суретте мына формуламен өрнектелуі мүмкін, 

 

∆h=∆ sin  

 

мұндағы ∆l=OC-OB=L(cosαn-cosα0); 

α0- маятниктің ауытқу бұрышының бастапқы мезеттегі амплитудалық 

мәні; 

αn- маятниктің n тербелістен кейінгі ауытқу амплитудасы; 

l- маятник ұзындығы. 

Маятник n тербеліс жасағанда, оның ауырлық центрінің жүретін жолы 

 

S=4 l n(αn- α0)/2. 

 

Бұл өрнектерді (4.2) қойып және ауырлық күшінің нормаль құраушысы 

N=mgcosβ екенін ескерсек, 

n
RtgK n

4

0 


−
=       (4.3) 

мұндағы α0 және αn – бұрыштардың радианмен өлшенген мәндері. 

 

4.2 Тәжірибе қондырғысы 

«PPM-7 көлбеу маятнигі» құралы домалау үйкелісі коэффициентін 

анықтауға арналған. Көлбеу маятниктің жұмыс істеу принципі 4.1 және 4.2 

суреттерде көрсетілген. Маятниктің көлбеу бұрышы = 90-φ, мұндағы φ - 

көлбеу жазықтық пен вертикальдың арасындағы бұрыш. Құралдың 

фотоэлектрлік көрсеткіші (датчик) секундомермен қосылғанда, олар тербеліс 

санын және оған кеткен уақытты өлшейді. Кронштейнге ілінген кішкене шар 

бағыттаушының көмегімен пластинка бетімен тербеледі (4.2 сурет). Құралдың 

комплектінде әртүрлі металдардан жасалған шарлар мен пластинкалардың 

жиыны бар.  

 

4.3 Жұмыстың орындалу реті 

4.3.1 Оқытушы белгілеген үлгідегі шарды орнату . 

4.3.2 Тіреуші винттердің көмегімен маятникті, оның жібі шкаланың  

нөлдік бөлігіне дәл келетіндей етіп орналастыру.  

4.3.3 Маятник иінін 30○ бұрышқа көлбету. Кішкене шарды тепе-теңдік 

қалпынан  α 0>6○-7○ бұрышқа ауытқытып жіберіп, тербеліс санын санау. 

4.3.4 Маятниктің ауытқу бұрышы қандай да болмасын бір αn мәніне 

дейін кеміген мезетте, шариктің ауытқуының бастапқы және соңғы 
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бұрыштарын, сондай-ақ n толық тербелістері санын 4.1- кестеге жазу. 

4.3.5 Жоғарыда аталған 3 және 4 баптарды бес реттен кем емес қайталау.  

4.3.6 Өлшеуді = 45○ және 60○ көлбеулік бұрыштары үшін қайталау. 

Өлшеу мәліметтерін 4.1- кестеге жазу. 

 

  4.1 кесте 
  

0  n   n  K  К  − КК  K  

        

 

4.4 Алынған мәліметтерді өңдеу 

4.4.1 Домалау үйкелісі коэффициентін (4.3) формуланың көмегімен 

есептеу.  

4.4.2 Аз өлшеулер тәсілі бойынша қателіктер бағасын шығару. 

4.4.3 Эксперименттің осы тәсілін және алынған нәтижені талдап, 

қорытынды жасау. 

 

4.5 Бақылау сұрақтары 

4.5.1 Үйкеліс күштері. Тыныштық, сырғанау, домалау үйкелісі. 

4.5.2 Маятниктің көлбеу бұрышы 0○ ден =  α дейін өзгергенде үйкеліс 

күші қалай өзгереді? Мұнда үйкеліс коэффициенті қалай өзгереді? 

4.5.3 Сырғанау үйкеліс коэффициентінің жанасу бетіне байланысы?  

4.5.4  Бұл жұмыстағы қателіктердің негізгі көзі не?  

4.5.5 Жұмыстың жүргізілу әдістемесі. 

 

5 ММФ-4 зертханалық жұмысы. Соқтығысу кезінде 

импульстың және энергияның сақталу заңдарын оқып үйрену 

 

Жұмыстың мақсаты: шарлардың соқтығысу мысалы бойынша 

механикадағы сақталу заңдарын оқып үйрену. 

Тапсырмалар: 

- абсолют серпінді соққы үшін импульстің сақталу заңын тексеру; 

- абсолют серпінсіз соққы үшін импульстің сақталу заңын тексеру; 

- жылдамдық пен энергияның қалпына келу коэффициентін анықтау. 

 

5.1 Тәжірибе әдістемесі 

Соққы – жанасатын денелердің қозғалыс күйлерінің едәуір өзгерісіне 

әкеліп соғатын, олардың аз мерзімді өзара әсерлесуі. Соққы құбылысы 

техникада   кең қолданылады. Лабораториялық практикумда оның көмегімен 

сақталу заңдарын оқып үйренеді, снарядтардың ұшу жылдамдықтары 

анықталады. 

Өзара әсерлесуші шарларға импульстың сақталу заңын қолдана отырып 

(бірінші шар бір жылдамдықпен қозғалады да, ал екінші шар тыныштықта 

тұрған жағдай үшін) былай жазуға болады, cерпінді соққы үшін 
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mmm +=                                                 (5.1) 

 

абсолют серпінсіз соққы үшін 

                     +=


)( 2111 mmm                                     (5.2) 

мұндағы m1, m2- шарлар массасы; 

1


- бірінші шардың соқтығысуға дейінгі жылдамдығы; 



 ,, 21
- шарлардың соққыдан кейінгі жылдамдықтары. 

Соққы кезіндегі механикалық энергияның сейіліп шығындалуы 

жылдамдық Кж мен энергияның Кэ қалпына келу коэффициенттерімен 

анықталады. Жылдамдықтың қалпына келу коэффициенті шарлардың өзара 

алшақтау жылдамдықтарының модулінің, олардың өзара жақындау 

жылдамдықтарының модуліне қатынасымен анықталады, яғни 

 

           
12

12





−

−
=жК                                   (5.3) 

 

Энергияның қалпына келу коэффициенті – соққыдан кейінгі 

кинетикалық энергия мен соққыға дейінгі кинетикалық энергиялардың 

қосындыларының қатынасына тең шама, яғни 
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Қалпына келу коэффициенттерінің шамасы соқтығысатын денелердің 

материалдарының физикалық қасиеттеріне, олардың пішіні мен массасына 

байланысты болады. Абсолют серпінді соққы үшін Кэ=1, ал абсолют серпінсіз 

соққы үшін Кэ=0, ал нақты жағдайлар үшін 0< Кэ <1. Шарлардың соққыға 

дейінгі және соққыдан кейінгі жылдамдықтарын әр шар үшін механиканың 

сақталу заңынан табуға болады, тек оның сейілуін ескермеу керек. Сонымен, 

α бұрышына ауытқытылған бірінші шар үшін  

 

   2/2

11 mghm =  

 

мұндағы h - шардың масса центрі көтерілетін 

 биіктік (5.1 сурет). 

Бұдан gh21 =  . Егер  /)(cos h−=  және  

2/sin2cos1 2  =−           екендігін ескерсек,      5.1 сурет 

                                    

    
2

sin1
 gl= .                  (5.5) 

Шарларың соққыдан кейін ауытқитын бұрыштарын (α1 және α2)  өлшеп 
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алып, олардың жылдамдықтарын да осылай есептеуге болады, яғни 

 

         2/sin2 1

/

1  gl= ,                    2/sin2 22
/  gl= .                     (5.6) 

 

5.2 Тәжірибе қондырғысы   

     

Денелердің өзара әсерлесуін зерттеуге арналған  

РРМ-8 құралының негізгі бөлігі жіптерге байланған екі 

шардан, шкаласы бар бұрыштықтардан (олар шардың 

орнын бұрыштық өлшеммен көрсетеді) тұрады. Сонымен 

қатар құралда (5.2 сурет) теңестіруге, жіптің 

ұзындықтарын белгілі шамаға орнатуға мүмкіндік беретін 

тетіктер бар. Шарды бастапқы қалыпта ұстап                 

тұру үшін  электромагнит қолданылады.   5.2 сурет                      

                                                                                           5.2 сурет 

5.3 Жұмыстың орындалу реті 

 

5.3.1 Тартпа жіптерге болат шарларды бұрап кигізіп, электромагнитті 

қажет орынға бекітіп қойып, қондырғыны қосу. 

5.3.2 Оң шардың орнын электромагнит арқылы белгілеу (α1 – оның 

ауытқу бұрышы). Сол жақтағы шар тепе-теңдік қалыпта қалады. 

5.3.3 Электрмагнит тізбегін токтан ажыратып, екі шардың соққыдан 

кейінгі (α1 және α2) ауытқуларын өлшеу. 

5.3.4 Өлшеуді бес рет қайталау керек. Мәліметтерді 5.1-кестеге жазу. 

 

5.1 кесте 

1  
1  

2  
1  

1  
2   1   2  cK  эK  

          

 

5.3.5 Болат шариктердің орнына пластилин шариктер алып, 2 - 4 

баптарды қайталап, алынған нәтижелерді 5.2-кестеге жазу. 

 

5.2 кесте 

1  
1  

1      
cK  эK  

       

 

5.4 Алынған мәліметтерді өңдеу 

5.4.1 Шарлардың соқтығысқанға дейінгі және соқтығыстан кейінгі 

жылдамдықтарын (5.5) және (5.6) формулалар бойынша есептеу. 

5.4.2 Абсолют серпінді соққы үшін (5.1) импульстің сақталу заңын 5.1-

кестедегі, ал абсолют серпінсіз соққы үшін (5.2) импульстің сақталу заңын 

5.2-кестедегі мәліметтер бойынша тексеріп көру.  

5.4.3 Серпінді және серпінсіз соққылар үшін жылдамдық пен 
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энергияның қалпына келу коэффициенттерін (5.3) және (5.4) формулалар 

бойынша есептеңіздер. 

5.4.5 Алынған нәтижелерге талдау жасап, қорытындыны тұжырымдау. 

 

5.5   Бақылау сұрақтары 

5.5.1 Оқшауланған жүйенің анықтамасын айтып беріңіз. 

5.5.2 Дененің импульсі деген не? 

5.5.3 Денелердің серпінді және серпінсіз әсерлесуі деген не? 

5.5.4 Механикалық энергияның сақталу заңын тұжырымдаңыз. 

5.5.5 Импульстің сақталу заңын тұжырымдаңыз. 

5.5.6 Жұмысты орындау әдістемесі. 

 

6  ММФ-5  зертханалық  жұмысы. Максвелл маятнигінің инерция 

моментін анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты: қатты дененің жазық қозғалысы мысалы арқылы 

қатты денелер механикасы заңдарын оқып үйрену. 

Тапсырмалар:  

-Максвелл маятнигінің  инерция моменті мәнін  анықтау; 

-Максвелл маятнигінің инерция моменті мәнін теориялық формуламен 

есептеу; 

- Алынған мәндерді салыстыру. 

 

6.1 Тәжірибе әдістемесі 

 

Максвелл маятнигі жеңіл түтікке нығыздалып кигізіліп, сол түтік 

арқылы екі жіпке ілінген дискіден тұрады (6.1 сурет). Егер жіптерді дискіге 

симметриялы түрде орап, h биіктікке көтеріп қоя берсе, онда дискі 

горизонталь осьті айнала отырып, төмен түседі. Мұнда дискінің барлық  

нүктелерінің траекториясы паралель жазықтықтар үстінде жатады. Қатты 

дененің мұндай қозғалысы жазық қозғалыс деп аталады. Бұл  қозғалысты  

дискінің  масса   центрінің  жылдамдығымен  болатын ілгерілемелі және 

сонымен бір мезгілде осы центр  арқылы өтетін осьті айнала қозғалыстар 

деуге болады.  

Масса центрінің қозғалысы және берілген осьті айнала болатын 

қозғалыстардың теңдеулері 

                                              ma=mg-2T,                                              (6.1) 

                                                            TrI 2=  ,                                                 (6.2) 

мұндағы m – маятниктің массасы; 

I – оның инерция моменті; 

a – масса центрінің үдеуі; 

 – маятниктің бұрыштық үдеуі; 

T – жіптің тартылу күші; 

r – түтікшенің радиусы (тартылу күшінің иіні). 
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Берілген жағдайлардағы үдеулер арасындағы байланыс a= r  

болғандықтан, (6.1) және  (6.2) өрнектерінен 

                                 

2r

I
m

mg
a

+

=                             (6.3) 

Соңғы өрнектен маятниктің масса центрі оның инерция моментіне 

тәуелді болатын тұрақты үдеумен қозғалатыны шығады. Міне, осы жағдайдың 

дәл өзі қарастырылып отырған әдістеменің негізі болып табылады.   (6.3) 

өрнектен h=at2/2 екенін ескере отырып 

 

                                







−= 1

24

22

h

gtmD
I ,                          (6.4) 

есептеу формуласын аламыз, мұндағы  D=D0+d.  

Сонымен, Максвелл маятнигінің инерция моментін анықтау үшін 

берілген h биіктіктен t құлау уақытын өлшеу, маятниктің  m массасын, 

түтікшенің D0  диаметрін және жіптің  d жуандығын анықтау қажет.  

 

6.2 Тәжірибе қондырғысы 

 

«Максвелл маятнигі ҒРМ-03» құралы маятниктен (жоғарыда 

сипатталған), электромагниттен, электрондық миллисекун-домермен 

қосылған фотоэлектрлік екі датчиктен тұрады. Құралдың комплектіне кіретін 

қосалқы сақиналардың арасында маятник дискісіне әртүрлі сақина кигізу 

арқылы оның массасын өзгертуге болады. Бойынан электр тогы жүргенде 

электромагнит маятникті жоғары күйде ұстап тұрады. Маятник жібінің 

ұзындығы (h биіктігі) вертикаль бағандағы миллиметрлік шкаламен өлшенеді. 

Миллисекундомердің бет пердесінде айырып-қосқыштар СЕТЬ, ПУСК, 

СБРОС және сандық көрсеткіш (индикатор) орналасқан.  

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

            6.1 сурет 
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6.3 Жұмыстың орындалу реті 

6.3.1 Құралды түзетіп, оны ток көзіне қосу  керек.            

6.3.2 Төменгі күйде болат сақинаның шеті ф/э көрсеткіштің жарық 

шоғын толық жабатындай болып және оның осі горизонталь болатындай 

етіліп жіп   ұзындықтарын реттеу керек. 

6.3.3 Жіпті біркелкі етіп, бір қабаттан орай отырып, ең жоғарғы күйде 

электромагнитпен бекіту керек. ПУСК түймесі бос тұруы керек.  

6.3.4 Бірінен кейін бірін, СБРОС және ПУСК  түймелерін басу арқылы 

маятник босатылады да, миллисекундомер қосылады. 

6.3.5 Миллисекундомердің көрсетуін санап алу керек. Тәжірибені 5 

реттен кем емес қайталау керек. Өлшеу нәтижелерін 6.1 кестеге жазыңыздар.  

6.3.6 Штангенциркульмен түтікшенің D0, дискінің  Dд, сақинаның 

сыртқы Dс диаметрлерін өлшеп, жіптің  d жуандығын анықтау. 

  

6.1 кесте          

№ h,м 

 

m,кг t,c I,кг· м2 <I>,кг· м2 D0,м Dд,м Dc,м Iтеор, кг· м2 

          

 

6.4 Алынған мәліметтерді өңдеу  

6.4.1 Түтікшенің m0, дискінің mд және сақинаның mс  жазылған сәйкес 

мәндерін алып, маятниктің m  массасын есептеу. 

6.4.2 Тәжірибе жүзінде алған уақыттың t әр мәні үшін (6.4) формуладан I 

инерция моментінің мәнін есептеу. 

6.4.3 Инерция моменті шамасының <I> орташа арифметикалық мәнін 

есептеп және оның Р=0,95 сенімділік ықтималдығы үшін ∆I кездейсоқ 

қателігін бағалау. 

6.4.4 Маятниктің инерция моменті мәнін мына формуладан тауып, 

  

              ( ) ( )  8/222

0

22

00 дccддтеор DDmDDmDmI ++++=                     (6.5) 

 

оны <I> мәнімен салыстыру керек.  

  

6.5 Бақылау сұрақтары 

6.5.1 Дененің инерция моменті нені сипаттайды ? 

6.5.2 Жазық қозғалыс деп қандай қозғалысты айтамыз? 

6.5.3 Маятниктің масса центрі қалай қозғалады? Оның үдеуі неге 

байланысты? 

6.5.4 Ең жоғарғы орында маятниктің механикалық энергиясы неге тең? 

Төменгі нүкте өткен мезетте ше? Осы мәндердің ара қатынасы қалай? 

6.5.5 Импульс моментінің сақталу  заңының тұжырымдалуы. 

6.5.6 Айналмалы және ілгерілемелі қозғалыстарды сипаттайтын  

шамалардың арасындағы ұқсастық және олардың байланысы. 
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6.5.7 Тәжірибеде орын алатын қателіктер көзін атаңыздар. 

 

7 ММФ-6 зертханалық жұмысы. Бұралу тербелістері көмегімен 

қатты денелердің инерция моментін анықтау 

  

Жұмыстың мақсаты: айналмалы қозғалыс динамикасы заңдарына 

негізделген  қатты денелер инерциясы моментін анықтау тәсілдерін игеру. 

Тапсырмалар: 

- бұралу тербелісті маятникке денелерді қойғанда оның тербеліс 

периодын анықтау; 

-тербеліс периодтары мәндері бойынша денелердің инерция 

моменттерін есептеу. 

 

7.1 Тәжірибе әдістемесі 

Бұралмалы маятник дегеніміз тік бағытта тартылған болат сымға 

бекітілген дене. Маятникті сымның бойымен бағытталған осьті айнала 

бұрғанда, сымда моменті бұрылу бұрышына пропорционал болатын серпінді 

күштер пайда болады, яғни 

    M=-kφ      (7.1) 

 

мұндағы k – сымның радиусына және ұзындығына, сондай-ақ,  ол- 

жасалынған заттың серпінділік қасиеттеріне байланысты болатын 

коэффициент. 

Берілген жағдай үшін айналмалы қозғалыс динамикасы теңдеуі 

 

    Iε= -kφ      (7.2) 

 

Бұрыштық үдеудің анықтамасын ескеріп және қарапайым түрлендіру 

нәтижесінде 

    0=+ 
I

k
        (7.3) 

Бұл теңдеу, периоды: 

    
k

I
T 2=       (7.4) 

 

болатын бұралу тербелісінің дифференциалдық теңдеуі болып 

табылады. 

Ұсынылып отырған әдістеменің негізінде бұралу тербелісінің сымға 

ілінген дененің инерция моментіне тәуелділігі жатыр. Әдетте сымға, оған 

құрылыс пішіні түрліше денелерді ілуге болатын рамка бекітіледі. Бұл 

рамканың инерция моменті  Iр. Егер оған зерттеліп отырған инерция моменті 

I0 үлгі денені бекіткенде, онда мұндай маятниктің тербеліс периоды 
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k

II
T

р 0

0 2
+

=  .      (7.5) 

 

Есептеу формуласынан белгісіз Iр және k шамаларын аластау үшін бос 

рамканың тербеліс периодын Т0  және инерция моменті Iэ белгілі эталон үлгі 

дененің Тэ тербеліс периодын өлшеу керек. Сонда 

 

    
k

I
Т

р

р 2=       (7.6) 

 

    
k

II
Т

эр

э

+
= 2      (7.7) 

Соңғы арақатынастардан зерттеліп отырған үлгі дененің инерция 

моментін есептеу формуласы шығады, яғни 

 

    
22

22

0

рэ

р

э
ТТ

ТТ
II

−

−
=      (7.8) 

 

 7.2 Тәжірибе қондырғысы  

 Құрылғы (7.1 сурет) екі кронштейннің 

арасына бекітілген жеңіл рамкасы бар, болат 

сымнан, электромагниттен, миллисекундомерден 

және санағыштан тұрады. Миллисекундомер мен 

санағыш фотоэлементке қосылған. Қондырғы 

қорында үш үлгі дене бар да, ал соның біреуі 

эталондық үлгі болып табылады.  

Рамканың екі шетінде де магнит заттан 

жасалған екі жалауша бар. 

7.1 сурет     

 

Секундомердің бет жағында нүктелік айырып-қосқыштар СЕТЬ, ПУСК, 

СБРОС және СТОП , сондай-ақ t уақытын және n тербеліс санын көрсететін 

сандық көрсеткіш (цифровые индикаторы) бар.  

 

 7.3 Жұмыстың орындалу реті 

7.3.1 Құралды түзетіп, оны ток көзіне қосу. 

7.3.2 Рамкаға зерттелетін үлгіні қою. 

7.3.3 Рамканы бұрып, оның жалаушасын электромагнитке жақындату. 

Электрмагнит өзіне жалаушаны тартып, маятник бастапқы күйге келеді. 

7.3.4 Ретімен СБРОС және ПУСК түймелерін басу. Электромагнит 

тізбегі бұл жағдайда ажыратылады да, маятник еркін тербеліс жасай бастайды. 

7.3.5 Толық  10-20 тербелістің t0 уақытын анықтау. Бұл үшін санағышта 

тербеліс саны бірге кем сан пайда болғанда СТОП түймесін басу керек. 
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Санағыш тоқтағаннан кейін секундомер көрсетуін 7.1- кестеге жазу керек.  

7.3.6 Зерттелген үлгі денені эталонмен алмастырып, n толық тербелістің 

tэ уақытын анықтау (3-5 баптарды қара). 

7.3.7 Үлгілердің бәрін алып тастап, бос рамканың толық n тербелісі 

уақытын tр табу керек. Әр тәжірибені үштен кем емес етіп қайталау керек.  

 

7.1 кесте 

№ n T0, c tэ, c tp, c T0, c Tэ, c Тр, с I0,    кг м2 

         

  

7.4 Алынған мәліметтерді өңдеу 

7.4.1 Формула Т=t/n бойынша Т0, Тэ  және Тр  периодтарын және олардың 

<Т0>, <Тэ>, <Тр> орташа мәндерін есептеу керек.  

7.4.2 Формула (7.8) бойынша зерттеліп отырған үлгі дененің Iү  инерция 

моментін сәйкес периодтардың орташа мәндерін қою арқылы есептеу керек.  

Ескерту: эталон үлгінің инерция моменті «Механика және молекулалық 

физика» лабораториясының анықтамалық стендінде берілген.  

 

7.5 Бақылау сұрақтары 

7.5.1 Материялық нүктенің, шеңбердің, жұқа сақинаның инерция 

моменті.   

7.5.2 Таяқшаның инерция моментін қорыту. 

7.5.3  Штейнер теоремасын  қолданып қысқа жіпке ілінген дискінің, 

шардың инерция моментін есептеп табу. 

7.5.4  Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.  

7.5.5 Денелердің инерция моментін тәжірибе жүзінде анықтау әдістемесі 

негізінде не жатыр? 

7.5.6  Осы тәжірибе барысында қателіктердің көздері нелер болып 

табылады? 

 

8 ММФ-7 зертханалық жұмысы. Баллистикалық бұралмалы 

маятник арқылы снарядтың ұшу жылдамдығын анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты: сақталу заңдарын қолдану негізінде денелердің 

жылдамдықтарын анықтау әдісімен танысу. 

Тапсырмалар: 

-импульс моментінің және энергияның сақталу заңдарын қолдану 

мүмкіндіктерін оқып үйрену; 

-снарядтың ұшу жылдамдығын анықтау. 
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8.1 Тәжірибе әдістемесі 

Баллистикалық бұралмалы маятник деген горизонталь жазықтықта 

тербелмелі қозғалыс жасау мүмкіндігі бар, тік бағытта тартылған болат сымға 

ілінген стержень болып табылады. Стерженьнің шеттерінде пластилинмен 

толтырылған екі нысана бар. Сондай-ақ, стерженьде оның бойымен кез келген 

орынға жылжытуға болатын бірдей екі цилиндр пішінді жүкшелер бар (8.1 

сурет).  

Нысанаға   жылдамдықпен горизонталь ұшып келе жатқан снаряд 

тигенде маятник өз өсін айнала ω0  бастапқы бұрыштық жылдамдықпен 

айналып, тепе-теңдік қалыптан ауытқиды. Импульс моментінің сақталу заңы 

бойынша  

    0

2

00 )(  rmIrm +=                                         (8.1) 

 

мұндағы m0 – снарядтың массасы; 

r – оның импульсінің иіні (ол осьтен снарядтың нысанаға тиген орнына 

дейінгі аралыққа тең); 

I – маятниктің инерция моменті. 

Маятник бұрылған кезде, ол ілінген болат сым бұралады. Бұл сымда 

моменті маятниктің φ бұрылу бұрышына пропорционал болатын серпінділік 

күштері пайда болады, яғни 

    М=-kφ      (8.2) 

 

мұндағы k – сымның ұзындығына, радиусына және затына байланысты 

болатын коэффициент. Маятник серпінді күштердің әсерімен периоды мына 

өрнекпен анықталатын бұралу тербелісін жасайды, яғни 

 

    
k

I
T 2= .                  (8.3)  

 

Маятниктің соққы кезінде алған кинетикалық энергиясы сымның 

серпінді деформациясының потенциалдық энергиясына айналады. Егер 

маятниктің қозғалысы кезіндегі энегияның (ауаның кедергісі салдарынан) 

шығынын ескермесек, онда механикалық энергияның сақталу заңын 

төмендегідей жазуға болады.  

 

       
22

)( 22

0

2

0 mkRmI 
=

+
,     (8.4) 

 

мұндағы φm – маятниктің соққыдан кейін бұрылатын бұрыштың 

максимал мәні.  

(8.1) және (8.3) өрнектерден 

             
rm

kIm

0


 =                                   (8.5) 
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аламыз. Бұл (8.5) өрнегінде Irm 2

0 екені ескерілген, яғни снарядтың инерция 

моменті өте аз екен.  

Жылдмдықты есептеу формуласынан бізге белгісіз k және I шамаларын 

аластау үшін жүкшелердің айналу осінен R және R1 қашықтықтардағы 

орындары үшін маятник тербелісінің T және T1 мәндерін өлшеу қажет. Сонда 

есептеу формуласының түрі  

 

)(

)(4
22

10

22

1

TTrm

RRmTm

−

−
=


 ,     (8.6) 

 

мұндағы m – жүкшенің массасы. 

Сонымен, снарядтың ұшу жылдамдығын анықтау бұл тәсілде импульс 

моменті мен механикалық энергияның сақталу заңын қолдануға негізделген. 

Оның тоқ етері, екі ұқсас тәжірибе жасауда болып тұр: біріншісі, жүкшелер 

оське қатысты симметриялы және ең жақын R қашықтықта тұрғанда, снаряд 

соққысынан маятниктің m  ауытқу бұрышын және осы күй үшін тербеліс 

периодын Т анықтау; ал екіншісі: жүкшелер басқа R1 қашықтықта тұрған 

кезде сол бұрыш m  үшін Т1 тербеліс периодын анықтау болады. 

  

8.2 Тәжірибе қондырғысы  

 

«FRM-09 бұралмалы баллистикалық маятнигі» құралы жоғарыда 

сипатталған маятниктен, ататын қондырғыдан , фотоэлектрлік датчиктен және 

онымен қосылған электрондық секундомерден, сондай-ақ, тербелістерді 

санағыштан тұрады. Сонымен бірге шкаласы бар мөлдір экран орнатылған. 

Секундомердің бет жағында СЕТЬ, СБРОС, СТОП айырып-қосқыштар бар.  

 

 
 

8.1 сурет 

 

8.3 Жұмыстың орындалу реті  

8.3.1 Құралды түзету. 

8.3.2 Екі жүкшені бір-біріне максимал жақындату, яғни оларды оське 

тақап, олардың центрлеріне дейінгі R аралықты өлшеу. 

8.3.3 Маятникті нысананың жағындағы сызық шкаланың нөліне дәл 
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келетіндей етіп, нөлдік күйге келтіру. Құралды ток көзіне қосу. 

8.3.4 Снарядты ататын қондырғыға қойып, оны ату. 

8.3.5 Снаряд нысанаға тигеннен кейін маятниктің максимал m  бұрылу 

бұрышын өлшеп, оны радианға айналдыру. 

8.3.6 Маятниктің n=7÷10 тербелісінің t уақытын анықтау. 

8.3.7 Айналу осінен снарядтың тұрып қалған орнына дейінгі r аралығын 

анықтау.  

8.3.8 Жүкшелерді максимал аралыққа алшақтату керек те, R1 аралығын 

өлшеу.  

8.3.9 Маятникті m  бұрышына ауытқытып, СБРОС түймесін басып, 

сонан соң маятникті босатып, n1 тербелістің t1 уақытын табу. 

8.3.10 Әрбір тәжірибені үш реттен кем емес рет қайталау. Өлшеу 

нәтижелерін 8.1- кестеге жазу.  

 

  8.1 кесте 

№ φm, рад R,м  t, 

с 

n T,c t1, c n1 T1, c R1,м r, м υ, 

м/с  

<υ>,м/с  

             

 

8.4 Алынған мәліметтерді өңдеу 

 

8.4.1 Әр тәжірибе үшін T=t/n және T1=t1/n1 формулалары бойынша 

тербелістердің периодтарын табу керек.  

8.4.2 Тәжірибеден алынған m  мәнінің  әрқайсысын және  T, T1 мәндерін 

(8.6) формулаға қойып, υ жылдамдықты есептеу. 

8.4.3 Жылдамдықтың < υ > орташа мәнін есептеу. 

Ескерту: Жүкшелердің m массасы мен снарядтың m0  массасы 

«Механика және молекулалық физика» лабораториясының анықтамалық 

стендінде берілген.  

 

8.5 Бақылау сұрақтар 

8.5.1 Қандай да болмасын бір Z осіне қатысты жүйенің импульс моменті 

қандай жағдайда сақталады? 

8.5.2 Жүйенің механикалық энергиясы қандай жағдайда сақталады? 

8.5.3 Баллистикалық бұралмалы маятник – снаряд жүйесінің (снаряд 

нысанаға тиген жағдайда) механикалық энергиясы сақтала ма? 

8.5.4 Қандай жағдайда айналу осінен снарядтың нысанаға тиген орнына 

дейінгі аралықты снаряд импульсінің иіні деуге болады? 

8.5.5 Берілген құрылғыда қандай жайлар мен факторлар тәжірибенің 

дәлдігін қамтамасыз етеді? 
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9 ММФ-8 зертханалық жұмысы. Обербек маятнигі арқылы 

айналмалы қозғалыс динамикасын оқып үйрену 

 

Жұмыстың мақсаты: бекітілген осі бар қатты дененің айналмалы 

қозғалыс динамикасы заңын (теңдеуін) тексеру. 

Тапсырмалар:  

- сыртқы күштің M моментінің, айналушы  дененің ε бұрыштық үдеуінің 

және оның I инерция моменті мәндерін анықтау; 

- айналмалы қозғалыс динамикасы заңынан шығатын қатынасты 

а) I=const; б) M=const жағдайлары үшін тексеру. 

 

9.1 Тәжірибе әдістемесі 

Қатты дененің бекітілген оське қатысты айналмалы қозғалыс 

динамикасының теңдеуі 

zz MI =            (9.1) 

 

мұндағы I – дененің Z айналу осіне қатысты инерция моменті; 

εz=dω/dt – бұрыштық үдеудің Z осіне жобасы; 

Мz – сыртқы күштердің Z осіне қатысты моменттер қосындысы. 

Осы (9.1) теңдеуінен, егер дене М1 күш моменті әсерімен бекітілген 

оське қатысты ε1 үдеуімен айналса, онда  М2  күш моменті әсер еткенде ε2 

бұрыштық үдеумен айналатыны шығады және дененің инерция моменті 

өзгермеген жағдайда (I=const) берілген оське қатысты мына 

 

                                                  ε1/ ε2=М1/М2        (9.2) 

 

қатынас орын алады. Сондай-ақ, (1) теңдеуден бірдей күш моменттерінің 

әсерімен инерция моменттері I1 және I2 денелердің ε1 және ε2 үдеулері үшін 

мына қатынас орындалатыны шығады,  

 

ε1/ ε2=I2/ I1                                                      (9.3) 

 

Жоғарыдағы (9.2) және (9.3) қатынастары Обербек маятнигінде іске 

асады. Обербек маятнигі бір шкивке бекітілген төрт стерженьнен тұратын 

маховик тәрізді құрылғы, ол горизонталь осьті айнала алады (9.1 сурет). Бұл 

осьте екібаспалдақты дискі бар, оған жіп оралады. Жіптің екінші ұшына жүк 

ілінеді. Жіпті дискіге орағанда h биіктікке көтеріледі. Жүкті қоя бергенде, жіп 

дискіден тарқатылып, маховикті айналдырады.  

Жүкке ауырлық күші және оған қарсы бағытталған жіптің тартылу күші 

әсер етеді. Осы күштердің тең әсерлі күшінің әсерімен жүк, Ньютонның II 

заңы бойынша, тұрақты үдеумен қозғалады 

 

                          ma=mg – T.                (9.4) 
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Бұл жағдайда үдеу, жүрілген жол және қозғалыс уақыты мына 

формуламен байланысқан 

                           a=2h/t2        (9.5) 

 

(9.4) теңдеуден (9.5) өрнекті ескере отырып мынаны аламыз 

 

             )
2

(
2t

h
gmT −= .       (9.6) 

Жіптің тартылу күші айналдырушы момент тудырады, яғни 

 

           )
2

(
2t

h
gmrM −= .       (9.7) 

 

Ол маховикке бұрыштық үдеу береді. Бұрыштық үдеу мен 

тангенциалды үдеудің және  дискінің радиусының араларындағы байланыс 

 

             ε =aτ / r.      

  

Жіп созылмайтын және тайғанамаған жағдайда тангенциалдық үдеу 

жүктің үдеуіне тең болады, яғни     

                 aτ = а.      

Ендеше 

                   
2

2

rt

h
= .         (9.8) 

 

Обербек маятнигінің инерция моментін есептеу формуласын қорыту 

үшін энергияның сақталу заңын пайдаланамыз 

 

     
22

22 Imv
mgh += .     (9.9) 

 

Бастапқы жылдамдығы жоқ бірқалыпты үдемелі қозғалыс үшін  

 

     υ = at = 2ht ,     (9.10) 

    ω=ε t = 2h/rt,     (9.11) 

 

екендерін ескеріп, ізделініп отырған есептеу формуласын аламыз 

     







−= 1

2

2
2

h

gt
mrI .     (9.12) 

Сонымен, (9.2) және (9.3) өрнектерін тексеру үшін берілген биіктіктен 

жүктің құлау уақытын, дискінің радиусын және жүктің массасын өлшеп, (9.7), 

(9.8) және (9.12) формулалары бойынша сәйкес шамаларды есептеу қажет 

екен.  
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9.2 Тәжірибе қондырғысы  

 

Қондырғы 9.1-суретте айқасқан стерженьдерден (крестовина), 

екібаспалдақты дискіден, тежегіш электромагниттен және екі фотоэлектрлік 

датчикпен қосылған әмбебап электрондық миллисекундомерден тұрады. 

Сондай-ақ, жіп артылған жеңіл блок бар. Жіптің бір ұшы дискіге байланған 

да, ал екінші ұшына жүк ілінген (массалары әртүрлі жүктер бар). Комплектте 

стерженьдерге кидіріліп, оның бойымен қалаған орынға бекітіп, маятниктің 

инерция моментін өзгертетін бірдей төрт цилиндр пішінді жүкше бар.  

 Тежеуші электромагнит оны ток көзіне қосқанда маховикті жүктерімен 

бірге тыныштық күйде ұстап тұра алады. Жүк құлап бара жатып, жарық 

сәулесін қалқалап, оны үзгенде жоғарғы ф/э датчик уақытты санау 

басталуының электр импульсін жібереді, ал екінші ф/э датчик жанынан 

өткенде уақыт өлшеудің соңын белгілеп, тежеуші электромагнитті іске 

қосады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                         9.1 сурет 

 

Секундомердің бет жағында СЕТЬ, ПУСК, СБРОС айырып-қосқыштары 

және секундомердің көрсетуін жарықтандыратын сандық индикаторлар 9.1 

сурет орналасқан.  

 

9.3 Жұмыстың орындалу реті 

  

1-жаттығу: жоғарыда көрсетілген (9.2) қатынасын тексеру. 

9.3.1 Құралды түзетіп, оны электр жүйесіне  қосу. 

9.3.2 Жіпке массасы m1  жүкті ілу. 

9.3.3 Крестовинаны айналдыра отырып, жіпті дискінің бір баспалдағына 

орап, жүкті h биіктікке көтеру. Мұнда жүктің шеті жоғарғы ф/э датчиктің 

корпусындағы сызықтың деңгейінде орналасуы керек.  

9.3.4 ПУСК түймесін босатып, электромагнитті ажырату. 

9.3.5 СБРОС түймесін басып, артынан ПУСК түймесін қосып, маятникті 

қозғалысқа келтіріп және секундомердің санауын бастау. 

9.3.6 Маятник тоқтағаннан кейін секундомердің көрсетуін алып, оны 

9.1-кестеге жазу. 

9.3.7 Маятниктің бағанында орналасқан миллиметрлік шкала арқылы h 



33 

 

биіктігін, жүктің жүрген жолын  анықтап, 9.1-кестеге жазу. 

9.3.8 СБРОС түймесін басып, тәжірибені (9.3.3-9.3.6 б.) кемінде үш рет 

қайталау керек.  

 

9.1 кесте 

№ h, м 

м 

r, м 

 

m, кг t, c <t>, c М, Н·м  ,с-2  1  2 М1М2 

                    

 

9.3.9 Тағы да бір немесе екі жүкше қосып, массасы m2  жүк үшін (9.3.3-

9.3.8 б.) уақытты өлшеу.  

9.3.10 Штангенциркульмен қолданылған дискі баспалдағының 

диаметрін өлшеп, оның r радиусын анықтау.  

2-жаттығу: жоғарыда көрсетілген (9.3) қатынасын тексеру. 

9.3.11 Жіпке жалпы массасы m екі немесе үш жүкше іліп, олардың мәнін 

9.2-кестеге жазу. 

9.3.12 Цилиндр жүкшелерді стерженьдерге кигізіп, оларды стержень 

ұштарынан қандай да бір аралыққа (2-5 см) орналастыру. Мұнда маховик 

талғаусыз (жіптің бос күйінде) тепе-теңдікте болуы қажет.  

9.3.13 Жүктің h биіктіктен құлауының  t уақытын үш реттен кем емес 

өлшеу (9.3.3-9.3.8 б.).  

9.3.14 Стерженьдердегі жүкшелерді шкивке қарай жылжытып 

орналастыру. Жүктің бұл орындарында да маховик тепе-теңдікте болуы керек.  

9.3.15 Жүктің h биіктіктен құлауының  t уақытын (үш реттен кем емес) 

өлшеу. 

Алынған мәліметтерді 9.2 кестеге жазу керек. 

 

9.2 кесте 

№ h,м 

 

r,м 

 

m, 

кг 

Стерженьдегі 

жүкшелер 

орындары 

t, 

c 

<t>,c  

,c-2 

I,кг·м2  1/2 I 2 I1 

           

          

 9.4 Алынған мәліметтерді өңдеу 

9.4.1 9.1 кестеге жазылған өлшеулер нәтижесін пайдаланып: 

а) массалары m1 және m2 жүктерінің қозғалыстарының уақыттарының 

<t1> және <t2> орташа мәндерін;  

б) (9.7) және (9.8) формулаларға  <t1> және <t2> сәйкес орташа 

мәндерін қойып, ε1 және ε2,  М1 және М2 мәндерін; 

в)  ε 1/ε2 және М1/М2 қатынастарын есептеңіздер. 

9.4.2  (9.2)  өрнектің дұрыстығын тексеріңіздер 

9.4.3 9.2-кестеге жазылған өлшеулер нәтижесін пайдаланып: 
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а) стерженьдердегі жүкшелердің екі орны үшін уақыттардың <t1> және 

<t2> орташа мәндерін; 

б) уақыттың <t1> және <t2> орташа мәндерін (9.8) және (9.12) 

формулаларға қойып, ε 1 және ε2 , I1 және I2 мәндерін; 

в) ε 1/ε2  және  I2/I1  қатынастарын есептеңіздер. 

9.4.4   (9.3) өрнектің дұрыстығын тексеріңіздер. 

 

9.5 Бақылау сұрақтары 

9.5.1 Жіпке ілінген жүкке екінші жүкті қосса, маховиктің бұрыштық 

үдеуі өсе ме жоқ кеми ме? 

9.5.2 Стерженьдердегі жүкшелер қалай орналасқанда маховиктің 

инерция моменті көп? Қай жағдайда аз болады? 

9.5.3 Маховиктің  бұрыштық  үдеуі стерженьдердегі  жүкшелердің  

орналасуына  қалай  тәуелді  болады? 

9.5.4 Стерженьдердегі  жүктің  орналасуына  жіпке  ілінген  жүктің   

қозғалыс  үдеуі байланысты  бола  ма? 

9.5.5 Тәжірибе  әдістемесінде  есептеу  формуласын  қорыту және оны 

 қорыту барысында  қандай  факторлар  ескерілмеді ? 

9.5.6 Берілген тәжірибедегі негізгі  қателік  көздері нелер ?  

 

10  ММФ - 9 зертханалық   жұмысы. Гироскопиялық   эффектті  

оқып  үйрену 

Жұмыстың  мақсаты: қатты  денелердің өз еркін осьтерін айнала 

болатын айналмалы  қозғалыс динамика  заңдарын  гироскоптың еріксіз 

прецессиясы мысалы  бойынша  оқып үйрену. 

Тапсырмалар: 

- гироскоптың импульс  моменті  мәнін  анықтау; 

- гироскоптың  бас  инерция  моменті мәнін  анықтау; 

 

10.1 Тәжірибенің  әдістемесі 

 

Гироскоп деген өзінің симметриялы осін тез айнала алатын аксиалды  

симметриялы ауыр  қатты дене. Арнайы жасалған ілініс құрылғы арқасында 

гироскоптың  осі кез келген жаққа еркін айнала алады. Гироскоптың тез 

айналуы  арқылы түсіндірілетін барлық  құбылыстар гироскопиялық  эффект 

деп аталады. Олардың бірі өз осін өте жылдам айналған  гироскоп осы айналу 

осі бағытын тұрақты сақтайды. Гироскоптың бұл қасиеті оны 

зымырандардың ұшуының негізгі құралы және өз  бетінше  ұшудың 

(автопилот) бас элементі  етеді. 

Гироскоп қозғалысының ең қызық түрі – оның еріксіз прецессиясы. 

Әдетте гироскоп масса центрі болып табылатын «О» нүктесіне бекітіледі, 

сондықтан ол тек О осін ғана айналып қоймай, сонымен бірге вертикаль және 

горизонталь ОУ және ОХ осьтерін де айналады (10.1 сурет). Гироскоптың  

фигура осінің қандай да болмасын бір нүктесіне тұрақты Ғ күшін түсірейік, 
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мысалы А нүктесіне массасы  m кішкене  жүк бекітейік. Бұл жағдайда  Ғ=mg . 

Гироскоп айналмаған жағдайда, әдеттегідей жүктің әсерімен  гироскоптың  осі 

ауытқиды. Егер гироскоптың  маховигін жылдам айналдырғанда, ауырлық 

күші әсер еткенде  гироскоптың фигурасы осі ОУ  осін ақырын  айнала  

бастайды. Мұндай айналу еріксіз прецессия деп аталады. Гироскопқа  

моменттер  теңдеуін қолдануға  болады   

  

                                 dL/dt = M,                  (10.1) 

  

мұндағы  L =  - импульс моменті, ол  гироскоптың бас  осі  бойымен  

бағытталған ( 10.1 суретте  OZ  осі); 

M – сыртқы күштердің "О"  осіне қатысты моменті,  берілген  жағдайда 

ол L  векторына  перпендикуляр, сондықтан  ол импульс моментінің  мәнін 

өзгертпейді, ол оның бағытын өзгертеді. Сонымен гироскоптың осі вертикаль 

осьті айналады. Мұнда пайда болатын прецессияның  бұрыштық 

жылдамдығы  түсірілген күштің  М моменті мен гироскоптың L импульс 

моментімен анықталады  

                                    
L

M
=                                                  (10.2)                                             

немесе 

 
I

M
=   ,                                            (10.2/) 

 

мұндағы I − гироскоптың фигурасына  қатысты  инерция моменті. 

Түсірілген күштің моменті модуль бойынша 

                      lmgFlM == ,                                       (10.3) 

мұндағы  l − "0"  нүктесіне  қатысты күш  иіні. 

ҒРМ–10 құралының гироскопы  жүктің белгілі бір орны үшін  жүйенің 

масса  центрі "О" нүктесімен дәл келеді де, гироскоп тепе-теңдік күйде 

болады. Осы күйден жүкті r аралыққа жылжытқанда, прецессия пайда болады. 

Бұл жағдайда  күш момент 

                           M = rmg.                                                          (10.4)  

(10.2), (10.2')  және  (10.4)  өрнектерінен  қажетті есептеу  формуласын 

аламыз  

           


=
rmg

L                                                    (10.5) 

                                                        

        
T

rmg
I


=                                                       (10.6)     
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10.1 сурет 

 

Сонымен гироскоптың импульс моментін анықтау үшін жүктің тепе-

теңдік күйден r  қашықтыққа ығысқан кездегі оның прецессиясының  

жиілігін өлшеу керек. Тәжірибеден гироскоптың тез айналуының ω жиілігін 

анықтап, (10.6) формуласы  бойынша гироскоптың  I бас инерция моментін 

есептеуге  болады. 

 

10.2 Тәжірибе  қондырғысы 

        

FPM− 10 қондырғысындағы гироскоп корпус бойымен жүк жылжи 

алатын рычаг бекітілген электродвигатель болып табылады. Валына инертті 

дискі бекітілген двигательдің роторы, қоректендіруші  кернеу берілгенде 

меншікті осін айнала қозғалады. Айналу жылдамдығы басқару және өлшеу 

блогының бет жағына орналасқан потенциометрдің РЕГ.СКОРОСТИ тұтқасы 

көмегімен реттеледі. Тілшелі құрал  ротордың бір минуттағы айналу n санын  

көрсетеді. Құралдың бет жағында, сондай-ақ ажыратып-қосқыштар СЕТЬ, 

СБРОС, СТОП түймешіктері және сандық индикатор орналасқан, олар  

СБРОС және  СТОП түймешіктерін басу арасындағы t уақыт аралығының 

ұзақтығын ( мс-пен) және  прецессия бұрышының   шамасын  көрсетеді. 

10.3 Тәжірибенің орындалу реті       

10.3.1 Құралды түзетіп алып, ток  көзіне  қосу.    

10.3.2 Рычагты бойлай  жүкті  жылжыта  отырып,  гигроскоптың тепе-

теңдік  күйін табу ( бұл күйде рычаг горизонталь орналасады). 

10.3.3 РЕГ. СКОРОСТИ тұтқасымен электр двигателін токқа қосып, оның 

айналу жылдамдығын 5000-7000 айн мин аралығында болатын  етіп  реттеу. 

10.3.4  Жүкті тепе-теңдік  күйден  r =  (1,52,5)см оңға ("+" таңбасы)  

немесе солға ("− " таңбасы) жылжытып,  прецессия құбылысын алу. СБРОС 

түймешігін  басу керек. 

10.3.5  Гироскоп осінің бұрылу бұрышы 500 қа жеткенде СТОП  

түймешігін басып, құралдың  көрсетуін 10.1-кестеге жазу.  
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10.1 кесте  

10.3.6 Электр двигателінің  айналу жылдамдығын өзгертпей, басқа r  үшін 

(4 және 5-б.)  үштен  кем  емес рет қайталау. 

  

10.4  Алынған мәліметтерді  өңдеу      

 10.4.1  Айналудың  бұрышын  радианға айналдырып алып, 

прецессияның  бұрыштық жылдамдығын мына 

                                     =  /t                                                          (10.7) 

формула бойынша есептеу. 

Жиіліктің  n санын айналым/ секундқа  айналдырып,  жылдам  

айналудың  бұрыштық жылдамдығын мына  формуламен есептеу 

   = 2·n                                                          (10.8) 

10.4.3 Гироскоптың импульс моментін (10.5) формуламен есептеу. 

10.4.4 Дискілі ротордың  инерция моментін (10.6) формуламен есептеу. 

10.4.5 <L> және <I> орташа мәндерін есептеп, олардың L және I 

кездейсоқ қателіктерін P=0,95 сенімділік ықтималдылығы үшін  бағалау. 

10.5 Бақылау сұрақтары         

10.5.1  Гироскоптың қандай ерекше  қасиеттері  бар? 

10.5.2 Гироскоптың еріксіз прецессиясы қандай жағдайларда орын 

алады? 

10.5.3 Прецессияның   бұрыштық жылдамдығы неге  байланысты? 

10.5.4 Гироскоптың импульс моментінің   шамасы неге  байланысты? 

10.5.5 Гироскоптың бас осьтері деген не ?                

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ n,айн

мин 

 , 

градус 

t, 

c 



c-1 

r, 

м 
, 

c-1 

L, 

кг·м2/c 

<L>, 

кг · м2/c 

     I,  

кг · м2 

<I>,  

кг · м2 
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Статистикалық физика және термодинамика 
 

11 ММФ-10. Стокс әдісімен сұйықтың динамикалық тұтқырлығын 

анықтау 

 

 Жұмыс мақсаты: сұйықтың тұтқырлық құбылысын оқып үйрену. 

Тапсырмалары:  

- Стокс әдісімен танысу; 

- Стокс әдісімен сұйықтың (глицерин немесе кастор майы) тұтқырлығын 

анықтау. 

 11.1 Тәжірибе әдісі 

 Берілген жұмыста  Стокс әдісі деп аталатын кішкене шардың 

құлау әдісімен  сұйықтың динамикалық тұтқырлығы анықталады. Дене 

тұтқыр сұйықта қозғалғанда сұйық қабаттарының арасындағы ішкі үйкеліс 

күштерінің әсерінен оған кедергі күш әсер етеді. Бұл жағдайда сұйықтың өте 

жұқа қабаттары дененің бетіне жабысып, бірге қозғалады. Бұл қабат өзіне 

жақын сұйық қабаттарын бірге ілестіріп, қандай да бір уақыт периодна дейін 

құйынсыз қозғалады ( дененің өлшемі және жылдамдығы аз  жағдайда). 

 Дененің өлшемі және жылдамдығы аз жағдайда Стокс [1] 

бойынша тұтқыр сұйықта дененің қозғалысына әсер ететін кедергі күш 

 

           6 rF −=      (11.1) 

 

формуласымен анықталады.  Мұндағы   - сұйықтың динамикалық 

тұтқырлық (немесе ішкі үйкеліс) коэффициенті;  

 r  - шар радиусы; 

  - сұйыққа қатысты шардың жылдамдығы. 

 Сұйықта вертикаль құлаған шарға ( 11.1, а сурет) үш күш әсер 

етеді: төмен қарай бағытталған Р


 ауырлық күші, 2) жоғары қарай бағытталған 

G


 кері итеруші күш, 3) шардың қозғалыс бағытына қарама қарсы яғни жоғары 

қарай бағытталған, F


тұтқыр кедергі күші. Бұл күштер мынаған тең: 

 

     grgmР шш  3  3/4== ,    (11.2) 

     grgmG сс  3 
3

4== ,    (11.3) 

           6 rF = ,                                 (11.4) 

 

 мұндағы  шm  және сm - шардың және сұйықтың массалары; 

 ш және с  - шардың және сұйықтың тығыздықтары; 

 g – еркін түсу үдеуі. 
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11.1  сурет 

 

 Алғашқы екі күш шамалары жағынан тұрақты, ал үшінші күш   

шар жылдамдығына пропорционал. Сондықтан  қандай да бір 
0

  

жылдамдыққа жеткеннен кейін  кері итеруші күшпен кедергі күші  қосылып, 

ауырлық күшімен теңгеріліп, шар бірқалыпты қозғала бастайды. Бұл жағдайда 

тең әсерлі күш нөлге тең болады:  

      0=−+ PGF     (11.5) 

 

 (11.2), (11.3) және (11.4) өрнектерін ескеріп, (11.5) формуласынан мына 

өрнекті аламыз 

      )(
3

4
6 3

0 сшgrr  −=  

 Осыдан 

      ( )сш

gr



 −=

0

2

9

2
.   (11.6) 

 Сонымен сұйықтағы шардың бірқалыпты құлауының 
0

  

жылдамдығын өлшеп, Стокс әдісі бойынша сұйықтың   динамикалық 

тұтқырлығын  анықтауға болады.  

11.2  Тәжірибе құрылғысы 

 Стокс әдісі бойынша динамикалық тұтқырлықты анықтау 

құрылғысы (11.1 (б) суретке қараңыз) зертелінетін сұйықпен толтырылған 

және  2 қақпақпен жабылған 1 шыны цилиндр ыдыстан тұрады, қақпақтың 

ортасында 3 саңылауы бар. Цилиндірге ара қашықтығы   болатын екі 

горизонталь А және В белгі қойылған. А белгісі сұйық деңгейінен 5-8 см 

төмен қойылады. А және В белгілерінің арасында шар  бірқалыпты 

қозғалысқа ие болады. 

 

11.3 Жұмыстың орындалу реті  

11.3.1 Шардың диаметрін микрометр көмегімен мұқият өлшеу қажет 

(кемінде үш рет). 
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11.3.2 Ыдыс қақпағының ортасындағы саңылаудан шарды тастаңыз. 

11.3.3 А және В белгілерінің арасынан шардың t өту уақытын 

секундамермен өлшеңіз. Тәжірибені әр түрлі шарлар үшін 3-5 рет жүргізу 

қажет. Алынған мәліметтерді 11.1 кестеге енгізіңіз.  

 

11.1 кесте 

№

  

мr,

 
мl,  сt,  ,0  

м/с 

, Па

с 

 ,Пас  ,Па

с 

  =   +  ,Пас  ,

% 

          

 11.4  Алынған мәліметтерді өңдеу 

11.4.1  Шардың бірқалыпты құлауының жылдамдығын  

    
t

l
=

0
  

формуласымен анықтаймыз. 

11.4.2 Зертелінетін сұйықтың   динамикалық тұтқырлығы (11.6) 

формуласымен есептелінеді. Есептеу және өлшеу нәтижелері 11.1-кестеге 

енгізіледі.  

11.4.3 Аз таңдау ( 95,0=P ) әдісімен өлшеулердің абсолютті және 

салыстырмалы қателіктерін бағалау. 

11.4.4 Алынған нәтижелерді анықтамадығы динамикалық тұтқырлық  

мәнімен салыстырыңыз.  

11.4.5 Алынған нәтижелерді талдап, қорытындылаңыз. 

 

11.5 Бақылау сұрақтары 

11.5.1 Стокс әдісінің мәні неде?  

11.5.2 Стокс формуласы қандай шарттарда дүрыс болып саналады? 

11.5.3 Сұйықтың динамикалық тұтқырлығының физикалық мағынасы 

қандай?  

11.5.4  СИ жүйесінде динамикалық тұтқырлықтың өлшем бірлігі қандай? 

11.5.5 Ыдыста белгі неге сұйық деңгейінен 5-8 см төмен қойылады?  

11.5.6 Стокс әдісінде қателіктердің мүмкін көзі қандай ?  

 

12 ММФ – 11 Зертханалық жұмыс. Ауа молекулаларының 

эффективті диаметрін және еркін  жүру жолының орташа ұзындығын 

анықтау  

 

 Жұмыс мақсаты: молекулалардың еркін жүру жолының орташа 

ұзындығын өлшеу әдісін меңгеру.  

 Тапсырмасы: 

- ауа молекулаларының еркін жүру жолының орташа ұзындығын  оның 

тұтқырлығы арқылы анықтау; 

- ауа молекулаларының  эффективті диаметрін есептеу. 
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 12.1 Тәжірибе әдістемесі 

 Молекулалардың соқтығысу процесін молекулалардың эффективті 

диаметрінің шамасымен сипаттау ыңғайлы. Молекулалардың эффективті 

диаметрі дегеніміз олардың соқтығысуы кезінде екі молекуланың 

центрлерінің ең аз жақындау қашықтығы. Молекулалардың келесі соқтығысқа 

дейінгі жүрген орташа жолы молекулалардың еркін жүру жолының орташа 

ұзындығын деп аталады.   

 Молекула-кинетикалық теориясы  газдың макраскопиялық 

(қысым, көлем, температура) параметрлері мен  микроскопиялық 

(молекуланың массасы, орташа өлшемі және олардың орташа квадраттық 

жылдамдығы, еркін жүру жолының орташа ұзындығы, т.б.) параметрлерін   

байланыстыатын формулаларды алуға мүмкіндік береді [1]. 

 Осы формулаларды пайдаланып, газдың макропараметрлерін 

өлшеу негізінде оның микроскопиялық параметрлерін табуға болады. 

 Берілген жұмыста ауа молекулаларының   еркін жүру жолының 

орташа ұзындығы анықталады. Молекула-кинетикалық теория бойынша газ 

тұтқырлығы молекулалардың еркін жүру жолының орташа ұзындығымен 

былай байланысқан:  

      
3

1
= ,                                           (12.1) 

 

мұндағы   - динамикалық тұтқырлық (немесе ішкі үйкеліс  

коэффициенті); 

  - газ тығыздығы; 

   - еркін жүру жолының орташа ұзындығы; 

   - молекулалардың орташа  арифметикалық жылдамдығы.  

  (12.1) формуласынан алатынымыз 

 

      





3
=                 (12.2) 

 

 Газдың    динамикалық тұтқырлығын түтіктің көлденең қимасы 

арқылы белгілі t  уақытта өтетін газдың V  көлемі жене оның ұштарының  

қысымдарының р  өзгерісімен өрнектелетін белгілі Пуазейл формуласы 

арқылы анықтауға болады.   

      tр
lV

r
=

  8

 4
         (12.3) 

 мұндағы r  - түтікше радиусы; 

l  - түтікше ұзындығы. 

 Идеал газ тығыздығын Клапейрон-Менделеев теңдеуінен алуға болады  
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RT

p

V

m 
 ==     (12.4) 

 

 мұндағы    - газ тығыздығы; 

T  - газдың абсолютті температурасы; 

   - газдың молярлы массасы; 

R - универсалды  газ тұрақтысы. 

 Газ молекулаларының орташа арифметикалық жылдамдығы 

Максвеллдің таралу заңынан анықталады  

     




RT8
=                                       (12.5) 

 

 Ауа молекулаларының еркін жүру жолының орташа ұзындығын 

анықтайтын  формуланы (12.3), (12.4) және (12.5) өрнектерін  (12.2) 

формуласына қойып алуға  болады 

 

    





 2   16

   3 4

рlV

RTtрr 
=              (12.6) 

 

 Сонымен, ауа молекулаларының еркін жүру жолының орташа 

ұзындығын (12.6) формуласымен анықтау үшін ауа өтетін  түтікшенің 

радиусын,  ұзындығын және оның ұштарының қысымдарының р өзгерісін,  

T  температурасын, қоршаған ортаның )( pр   қысымын, белгілі t  уақытта 

түтікше арқылы өтетін газдың V  көлемін  білу қажет.    

 Газ молекулаларының d  эффективті диаметрі     еркін жүру 

жолының орташа ұзындығымен байланысы мына қатынаспен анықталады 

 

              
nd 

=
2 2

1


  ,              (12.7) 

 

 мұндағы n  - газдың бірлік көлеміндегі молекулалар саны.  Ауа 

молекулаларының d  эффективті диаметрін (12.7)  формуласына n -нің 

төмендегі өрнегін қойып, табуға болады 

    
TP

PT
nn

0

0

0
= ,                (12.8) 

 мұндағы  0n  - қалыпты жағдайдағы бірлік көлемдегі молекулалар саны 

(Лошмид тұрақтысы 
325

0 1069.2 мn = ). 

 Молекулаларының d  эффективті диаметрі үшін соңғы өрнек мына  

түрде болады 
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=
 00

0

2 Tpn

Tp
d  ,              (12.9) 

 

 мұндағы 
0

p  және 
0

T  қалыпты жағдайдағы ауа қысымы және 

температурасы. 

  

 12.2  Тәжірибе құрылғысы 

Жұмысты орындау құрылғысы ( 12.1сурет) төменгі жағында 2 краны бар 

1 шыны түтіктен, оның жоғарғы жағы 3 түтікшесі (капиляры) бар тығынмен 

жабылған. Шыны түтіктің 3/4 бөлігі сумен толтырлады. Кранды ашқанда 

түтіктен су тамшылап ағады да, судың жоғарғы бетінде қысым азаяды. 

Сонымен капилярдың екі ұштарындағы қысым әртүрлі (жоғарғы жағында 

атмосфералық қысым, төменгі жағында атмосфералық қысымнан аз) болады 

да, капиляр арқылы ауа өте бастайды.  

 

12.1 сурет 

 

        Капиляр диаметрі өте аз болғандықтан капилярдың екі ұшындағы 

қысымдар теңгерілмейді. Түтіктегі су деңгейін 4 шкала арқылы мл-мен 

өлшенеді.  

 12.3  Жұмыстың орындалу реті  

 Шыны түтік алдын алы көлемінің 3/4 бөлігі сумен толтырылады. 

Кранды су тамшылап ағатындай етіп ашу қажет. Түтіктегі судың бастапқы 1h  

деңгейін белгілеп алып, секундамерді қосу керек. Судың 10 мл-і аққаннан 

кейінгі 
2h  деңгейін және t  уақытын өлше. 

 Капилярдың екі ұшындағы қысым өзгерісінің орташа мәнін мына 

өрнекпен  анықтауға болады 

      ppp ~−= ,      (12.10) 

мұндағы  
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p  - капилярдың жоғарғы ұшындағы қысым, ол атмосфералық қысымға 

тең;  

p~  - капилярдың төменгі ұшындағы орташа қысым. 

 Шыны түтіктегі су атмосфераға шықандықтан, p~  қысым түтіктегі судың 

гидростатикалық  қысымымен және оның жоғарғы жағындағы p  ауа 

қысымымен теңеседі. Түтіктегі судың екі деңгейі үшін 

 

   phgp су += 1
~  ;  phgp су += 2

~  ;      (12.11) 

 

өрнектерін аламыз. 

 Мұндағы су  - су тығыздығы. 

  (12.11) формуласынан  

     
2

~ 21 hh
gpp су

+
+=        (12.12) 

(12.12)  өрнегін  (12.10)  өрнегіне қойып алатынымыз  

     
2

21 hh
gp су

+
=         (12.13) 

 Сонымен қатар зертханадағы ауа температурасымен  атмосфералық 

қысымды өлшеу қажет.  

 Тәжірибені 3-5 рет қайталап, өлшеу нәтижелерін 12.1-кестеге енгізу 

керек. 

 

12. 1 кесте  

№  t, с h1, м h2, м V, м3 p , Па  , м 

 

 =

 
 , % d эф,м 

           

     12.4  Өлшеу нәтижелерін өңдеу  

12.4.1 Ауа молекулаларының   еркін жүру жолының орташа 

ұзындығын (12.6) формуласымен есептеу керек.                                                     

12.4.2  Аз өлшеу 95,0=Р  әдісімен өлшеудің абсолюті және 

салыстырмалы қателерін бағалау.  

12.4.3  Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу керек.  

12.4.4 Ауа молекулаларының эффективті диаметрін (12.9) 

формуласымен есепте. 

12.4.5 Алынған нәтижелерді   және d шамаларының анықтамалық 

мәндерімен салыстырып, берілген әдістің қателіктерінің мүмкін көздерін 

бағалау.  

12.4.6 Алынған нәтижелерді талдап, қорытындылаңыз.  
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12.5   Бақылау сұрақтары  

12.5.1 Газ молекулалардың еркін жүру жолының орташа ұзындығы 

дегеніміз не?  

12.5.2 Молекулалардың эффективті диаметрі дегеніміз не?   

12.5.3 Газ тұтқырлығы мен молекулалардың еркін жүру жолының 

орташа ұзындығы қалай байланысқан?  

12.5.4 1 Газ молекулалардың еркін жүру жолының орташа ұзындығын  

анықтаудың берілген әдісінің мәні неде?  

12.5.5 Шыны түтіктен сұйықтың ағуы тамшық режимге қандай шартта 

жетеді?  

12.5.6 Түтіктен сұйықтың ағуының тамшылық режимінде капилярдың 

ұштарындағы қысымның өзгеруі неге тең? 

 

13 ММФ – 12 Зертханалық жұмыс. Ауаның адиабаттық 

көрсеткішін анықтау 

 

 Жұмыс мақсаты: идеал газ үшін изопроцестерді оқып үйрену. 

 Тапсырмалары: 

 - Клеман – Дезорм әдісімен танысу; 

 - Клеман – Дезорм әдісімен ауаның адиабаттық көрсеткішін анықтау.  

 

 13.1  Тәжірибе әдістемесі 

 Берілген жұмыста 
V

р

С

С
= адиабаттық көрсеткіш  Клеман – Дезорм әдісі 

деп аталатын классикалық әдіспен анықталады. Бастапқыда жүйе (газ)  Т1 

температура, р1 қысым және V1 меншікті көлем (газ массасының бірлік 

көлемі)- термодинамикалық параметрлермен сипатталатын 1 күйде болады. 

Адиабаттық ұлғаю нәтижесінде газ Т2, р2, V2 параметрлерімен сипатталатын 2 

күйге өтеді (13.1 сурет). Содан соң, газ V2 тұрақты көлемде бастапқы Т1 

температураға тең  Т3 температураға дейін қызады. Соңғы күйде оның 

параметрлері Т3, р3, V3 (Т3=Т1, V3= V2) болады. 1-2 процесі адиабаттық 

болғандықтан 

      
2211 VpVp =  ,                       (13.1) 

 

 мұндағы   -  берілген газдың адиабаттық көрсеткіші. 

 Жүйенің  1 және 3 күйлерде температуралары өзгермейді (изотермиялық 

процесс), олай болса Бойл-Мариотт заңын мына түрде жазамыз   

 

      
233311

VpVpVp ==         (13.2) 

 

Келтірілген (13.1) және (13.2) өрнектерінен алатынымыз 
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=

3

1

2

1

p

p

p

p
         (13.3) 

 

Осыдан   адиабаттық көрсеткіш былай анықталады 

 

      
)/ln(

)/ln(

31

21

pp

pp
=         (13.4) 

 

Тәжерибеде 
2

p  атмосфералық  қысымға тең. Сондықтан 1 және 3 

 күйлердегі қасымдарды 2p  арқылы  жазамыз  

 

    
121

  hgpp += ;  
323

  hgpp += ,        (13.5) 

 

 мұндағы 
1

h  және 
2

h  -манометр көрсетулері; 

  - манометрдегі сұйық тығыздығы. 

 Адиабаттық көрсеткіш үшін (13.4) формуланы (13.5) өрнегін 

пайдаланып, мына түрде қайта жазуға болады    

 

    .

1ln1ln

1ln

2

3

2

1

2

1









+−








+









+

=

p

gh

p

gh

p

gh





                  (13.6) 

 

 Бұл өрнектегі 
21

  phg   және 
23

   phg   екенін ескерсек, онда 

1 /  
21

phg  және  1 /  
23

phg  және  x<<1 жағдайда ( ) xx +1ln жуықтау 

формуласын пайдаланып, адиабаттық көрсеткіш үшін алатынымыз   

     
31

1

hh

h

−
=  .         (13.7) 

  

 13.2 Тәжірибе құрылғысы 

 Клеман-Дезорм әдісі бойынша ауа үшін   адиабаттық көрсеткішін 

анықтауға арналған тәжірибе құрылғысы (13.2 сурет) 1 үлкен шыны 

баллоннан, баллонға ауа айдайтын насоспен жалғанған 2 краннан, артық 

қысымды өлшеу үшін  -тәрізді 3 манометрден тұрады. Балондағы ауаны 

шығару үшін және оны атмосферамен жалғау үшін 4 краны қолданылады.  

 13.3  Жұмыстың орындалу реті 

 13.3.1 Жабық баллонға (4 кран жабық) және 2 ашық краннан 

манометрдегі сұйық деңгейінің өзгерісі 300 - 350 бөлікке (мм) жеткенше ауа 

айдалынады.  
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13.3.2 Құрылғыдағы 2 кранды жауып, баллондағы температура қоршаған 

ортаның температурасымен теңескенше және қысым қалыпқа түскенше 3-5 

минут күтіп, манометрдегі сұйық деңгейінің 
1h  өзгерісін жазып аламыз.  

13.3.3 Қысқа уақытқа 4 кранын ашып, шықан ауаның пышылдауы 

басылғаннан кейін, яғни баллон ішіндегі қысым атмосфералық қысыммен 

теңескенде кран қайта жабылады.  

13.3.4 Баллондағы ауа қоршаған ортаның температурасына дейін 

қызғанша 3-5 минут күтіп, манометрдегі сұйық деңгейінің екінші h3 өзгерісін 

жазып аламыз.  

 

 

 

 
                 13. 1 сурет          13.2 сурет                                                                     

 

 13.3.5 Тәжірибе осылай 
1

h  шамасын өзгерте отырып, 3-5 рет 

қайталанылады. 

 13.3.6 Өлшеу нәтижелері 13.1-кестесіне енгізіледі.  

 

13.1 кесте 

№ 

 
1

h  
3

h         =   , % 

        

13.4  Нәтижелерді өңдеу 

 13.4.1 Ауа үшін   адиабаттық көрсеткішін (13.7) формуласымен 

есептеу.  

 13.4.2 Аз өлшеу Р=0,95 әдісімен абсолюттік және салыстырмалы 

қателіктерді бағалау. 

 13.4.3 Нәтижелерін 13.1-кестесіне енгізу. 

13.4.4 Алынған нәтижелерді   -ның еркіндік дәреже бойынша 

есептелінетін теориялық  мәнімен салыстырып, берілген әдістің қателіктерінің 

мүмкін көздерін бағалау.  

13.4.5 Алынған нәтижелерді талдап, қорытындылаңыз.  
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13.5  Бақылау сұрақтары 

 13.5.1  Адиабаттық көрсеткіш дегеніміз не? 

 13.5.2 Берілген жұмыста   көрсеткішін анықтаудың  Клеман-Дезорм 

әдісінің мәні неде?   

 13.5.3 Қысқа уақытқа 4 кранын ашқанда қандай процесс өтеді? 

 13.5.4 Адиабаттық процесс қандай теңдеумен өрнектеледі ? 

 13.5.5 Адиабаттық процесс кезінде газ температурасы мен ішкі 

энергиясы қалай өзгереді? 

 13.5.6 Изохоралық процесс деп қандай процесті айтады? 

 13.5.7 Изотермиялық процесс қандай теңдеумен өрнектеледі ? 

 

14 ММФ-13 Зертханалық жұмыс. Ауаның изобаралық және 

изотермиялық жылусыйымдылықтарының қатынасын дыбыс 

жылдамдығы бойынша анықтау 

 

Жұмыс мақсаты: изобаралық және изотермиялық 

жылусыйымдылықтарының қатынасын дыбыс жылдамдығы бойынша 

анықтау әдісін меңгеру. 

 Тапсырмалары:  

- газдардағы дыбыстың таралу құбылысын оқып үйрену;  

- дыбыс толқынының жылдамдығын анықтау; 

-адиабаттық процесс кезінде дыбыс толқыны таралғанда ауа үшін  

V

р

C

С
қатынасын анықтау.  

 14.1  Тәжірибе әдістемесі 

Берілген жұмыста 
V

р

C

С
=  изобаралық және изотермиялық 

жылусыйымдылықтарының қатынасын газдағы дыбыс жылдамдығын өлшеуге 

негізделген әдіс бойынша анықталады.   

       Механикада газдардағы дыбыстың таралу жылдамдығы келесі өрнекпен 

анықталады  

      



d

dp
дыб =. ,         (14.1) 

 

 мұндағы   - газ тығыздығы; p  - газ қысымы жалпы жағдайда тек 

 тығыздыққа ғана емес, Т -температураға да тәуелді. 

 Газдардағы дыбыс тербелісі газдың периодты түрде  кезектесіп  

сығылып және ыдырауы. Лаплас көрсеткендей, дыбыс толқынында тығыздық 

тербелісі және онымен байланысты температура тербелісі тез болғандықтан, 

бұл процесс кезінде ауаның жылуөткізгіштігі өте аз, тіпті оны ескермеуге де 

болады. Дыбыс толқынында ауаның қоюлануы мен ыдырауы  арасындағы 

температура өзгерісі теңесіп үлгермейді, сондықтан дыбыстың таралуын 
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адиабаттық процесс деп есептеуге болады. 

 Газдың тепе-теңдік адиабаттық процессі кезінде идеал газ күйін 

анықтайтын параметрлердің өзара қалай байланысқанын қарастырамыз. 

Адиабаттық процесс кезінде қоршаған ортамен жылу алмасу 

болмайтындықтан 0=Q , және бұл жағдайда термодинамиканың бірінші 

заңы мына түрде жазылады: 

 

     0 =+ AdU  .          

          

 Тепе-теңдік процестер үшін dTCdU =  және VdpA    = , осыдан  

 

     0   =+ VdpTdC
V

. 

     

 Идеал газдың бір мольі үшін Клайперон – Менделеев теңдеуі былай 

жазылады 

Vp CC

VdppdV

R

VdppdV

R

pVd
dT

−

+
=

+
==

)(
. 

 

(14.3) өрнегіне dT  мәнін қойып, алатынымыз:  

 

    0  =+ VdpCVdpC Vp .      

  

 Изобаралық 
p

C және изахоралық VC -мольдік жылусыйымдылықтардың  

қатынасын  

                         
V

p

C

C
= ,         (14.2) 

деп белгіліеміз, мұндағы   - адиабаттық көрсеткіш. 

 Сонда  

    0     =+ pdVVdp         (14.3)  

          Егер (14.3) формуласындағы көлемін  ~ 
V

1
 тығыздық арқылы жазатын 

болсақ, онда  

     0=− dpdp  ,         (14.4) 

 

 Адиабаттық процесс үшін   

 

    





p

d

dp
=                   (14.5) 

 

 Газдағы дыбыс жылдамдығы үшін Лаплас формуласы (14.5) өрнегі 

бойынша, мына түрде жазылады         
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d

dp
дыб =.               (14.6)  

 

Клайперон – Менделеев теңдеуінен 


RTp
= , сонда 

      



RT

дыб =. ,         (14.7) 

  

мұндағы  - газдың мольдік массасы; Т  -газ температурасы. 

Соңғы өрнектен адиабаттық көрсеткішті анықтауға болады  

 

    
RT

дыб


 2

.=                       (14.8)  

 

 Газдағы дыбыс жылдамдығы тұрғын толқын әдісімен анықталады. Егер 

қандай да бір жүйеде түскен және шағылған толқындар арасындағы фазалар 

айырымы   болса, онда олардың интерференциясы кезінде тұрғын толқын 

пайда болады. 

 Тұрғын толқынның көрші түйіндері мен өркештерінің ара қашықтығы 

l =


2
. Осыдан  = 2l  немесе   /.дыб= ,  

  мұндағы  v  -дыбыс тербелісінің жиілігі.  

 Осы теңдеулерді теңестіріп, алатынымыз  

 

      vlдыб = 2. .        (14.9) 

 

Сонымен, тұрғын толқынның көрші түйіндері мен өркештерінің ара 

қашықтығын өлшеп, және дыбыс тербелісінің жиілігін біле отырып газдағы 

дыбыс жылдамдығын (14.9) формуласымен,  содан соң (14.8) өрегімен  

                        
v

p

C

C
= . 

қатынасын анықтауға болады.  

 

14.2 Тәжірибе құрылғысы 

 Ауадағы дыбыс жылдамдығын  анықтауға арналған құрылғы (14.1 

сурет) бір шетінде дыбыс көзі 3 телефон бар құбырдан, 1 дыбыс  

генераторымен қоздырылатын мембранадан, құбыр ішінде штокпен 

жылжытылатын 5 поршень орнатылған. Телефонға жақын 4- қабылдағыш 

микрафон орналасқан. Дыбыс тербелісі әсерінен микрафонда пайда болған 

электр сигналы 2 электронды осциллографтың кірісіне беріледі.  

 Құбырдағы тұрғын толқын пайда болғанда осциллограф экранында 
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амплитуданың едәуір артуы байқалады.  

Дыбыс толқынының көзі (телефон) мен  поршеннің ара қашықтығы 

4
)12(


+= nln
 болғанда берілген жүйеде тұрғын толқын пайда болады. Сонда 

 -қашықтық мына түрде жазылады 

 

21


=−
+

= nln
ll  .                       (14.10) 

 

 Генератор тербелісінің жиілігін өзгерту   немесе құбырдағы  поршенді 

жылжыту арқылы резонансқа келтіруге болады.  

 

14.1 сурет 

14.3  Жұмыстың орындалу реті  

14.3.1 Дыбыс жиілік генераторы мен электронды осциллографты желіге 

қосамыз. Генератор арқылы v  керекті  тербеліс жиілігіне қоямыз. 

14.3.2 Осциоллограф экранынан ыңғайлы кескіннің өлшемін бақылау  

үшін, поршенді телефонға мүмкіндігінше жақындату қажет.  

14.3.3 Поршенді телефоннан ақырын алыстата отырып, экранда тербеліс 

амплитудасының  бірінші максимумы байқалатын, микрафоннан поршенге 

дейінгі 1l  қашықтықты өлшейміз. Поршенді әрі қарай жылжыта отырып  

келесі екі резонанстардағы резонатордың l l2 3, ,  ұзындықтарын табу керек. 

14.3.4 Поршенді қайта кері  жылжытып  l l l3 2 1, , , қашықтықтарын 

қайта өлшейміз. Көрсетілген өлшеу процестерін әр түрлі жиіліктер үшін 3-5 

рет қайталаймыз.  

14.3.5  Өлшеу нәтижелерін 14.1- кестеге енгіземіз.  

 

14.1 кесте 

№ 

 

 ,  

Гц 
1l , 

М 
,2l  

м 

3l , 

м 

l , 

м 
зв , 

м/с  

        =        ε, 

% 
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1.4 Өлшеу нәтижелерін өңдеу  

  14.4.1 l  қашықтығын (13.10) формуласымен және әр жиілік үшін оның 

орташа мәнін есептейміз.  

 14.4.2 Дыбыс жылдамдығын және   жылусыйымдылықтардың 
V

p

C

C
=  

қатынасын  (14.9) және  (14.8) формулаларымен есептейміз. 

 14.4.3 Аз өлшеу әдісімен (Р=0,95) салыстырмалы және абсалютті 

қателіктерді бағалаңыз.  

  14.4.4 Есептеулер нәтижесін 14.1-кестесіне енгізіңіз.  

14.4.5 Алынған нәтижелерді   шамасының ауа үшін, еркіндік дәреже 

сандарымен анықталатын теориялық мәнімен  салыстырып, берілген әдістің 

қателіктерінің мүмкін көздерін бағалау.  

14.4.6 Алынған нәтижелерді талдап, қорытындылаңыз.  

 

   1.5  Бақылау сұрақтары 

  14.5.1 Адиабаттық процесс дегеніміз қандай процесс?  

  14.5.2 Дыбыс толқынының газдардағы таралуын неге адиабаттық 

процесс деп қарастыруға болады?   

14.5.3 Газдардағы дыбыс жылдамдығы қандай шамаларға байланысты ? 

14.5.4  Берілген жұмыста қолданылған әдістің мәні неде?  

14.5.5  Құбырда тұрғын толқын қандай шартта пайда болады?  

14.5.6  Тұрғын толқындарда көршілес өркештер мен түйіндердің ара 

қашықтығы неге тең? 

 

15 ММФ-14 Зертханалық жұмыс. Қалайының балқу және қызу 

қисығын, энтропия өзгеруін анықтау  

  

 Жұмыс мақсаты: бірінші текті фазалық ауысуды оқып үйрену. 

 Тапсырмалары:  

- термопара көмегімен қалайы үшін )(fТ =  қисығын алу; 

-қалайының қызу және балқу, сонымен қатар салқындау және қатаю  

қисықтарын салу;  

 - қалайының меншікті балқу жылуын және балқу температурасын  

анықтау; 

 - қалайының балқуы кезіндегі энтропия өзгерісін есептеу.  

 

15.1 Тәжірибе әдістемесі 

Қатты дененің сұйыққа айналуы (балқу)  немесе оған кері процесс 

(кристалдану) бірінші текті фазалық ауысуға жатады. Бұл жағдайларда жылу 

бөлінеді немесе жұтылады, мұны фазалық ауысудың жылуы деп атайды. 

Бірінші текті фазалық ауысу кезінде дененің энтропиясы, ішкі энергиясы, 
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тығыздығы секірмелі өзгереді, ал айналу процесінің өзі берілген тұрақты  

қысымда тұрақты температурада өтеді. Сыртқы шарттар өзгермеген жағдайда  

берілген заттың  температурасы мен уақытқа байланысты қисығын тәжірибе 

арқылы анықтап, оның меншікті балқу жылуымен балқу температурасын 

өлшеуге болады. Мұндай қисықты алу үшін зерттелінетін зат (қалайы) 

салынған тигельді пешке салып, қыздырады. Тигелдегі қалайының белгілі 

уақыт аралығындағы температурасы өлшенеді. Тұрақты қысымдағы балқудың 

сипаттық  қисығы  15.1-суретте келтірілген.    

 

 
15.1 сурет 

 

Қисықтың ab аралығы заттың балқу температурасына дейінгі қызуын 

сипаттайды, bс – аралығы балқуға сәйкес келеді. Қыздырғыш пештің тұрақты 

 қуатында затқа берілетін жылу мөлшері қоршаған ортада шығындалған  

жылуға байланысты. Шығындалған жылу мөлшері қоршаған ортамен пештің 

температураларының өзгерісіне пропорционал. Сондықтан балқу нүктесіне 

жақын аb аймағынан анықталатын және заттан алынған  N жылу қуаты балқу 

периодындағы жылу қуатына үлкен дәлдікпен тең болады  

 

    
b

d

dT
cmmcN










+= )( 11 ,               (15.1) 

мұндағы  m ,  1m  - қалайы мен тигел массалары; 

        1
c , c  - тигел мен қалайының  меншікті жылусыйымдалықтары; 

        T  - қалайы температурасы; 

           - уақыт. 

bс -балқу аймағында 

 

    ,mN б  =                   (15.2) 

 

 мұндағы n
 - балқу уақыты;  - қалайының меншікті балқу жылуы. Осы 

(15.1) және  (15.2) қатынастардан балқудың меншікті  жылуын анықтауға 

болады  
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b

d

dT

m

cmmc
б


 







+
= 11

                 (15.3)  

 

Егер заттың балқу және қызу процестерін ішкі қайтымды квази тепе- 

теңдік процесс деп қарастырсақ, балқу қисығынан жүйенің S  энтропия 

өзгерісін анықтауға болады    

 

,ln
бk

б

б

T

T

c

b

b

q

c

q T

m

T

T
mc

T

m

T

mcdT

T

Q

T

Q

T

Q
S

б

k


+=+=+==              (15.4) 

 

мұндағы Тк  ,Тб –бөлме және қалайының балқу температуралары.  

 

15.2  Тәжірибе құрылғысы  

Тәжірибе құрылғысының сұлабасы 15.2- суретте келтірілген   

 
15.2 сурет 

 

 Тәжірибе құрылғысы 1 электрлі қыздырғыш пештен, 4 зерттелінітін зат 

(қалайы) салынған 3 алунд тигелден тұрады. Қалайыға  термо- ЭҚК-і 

вольтметрмен өлшенетін 2 хромель-алюминиді термопараға жалғанған. 

Термопара екі термоэлектронды материалдардан жасалынады. Олардың бір 

ұштарын пісіріп қосып зерттелетін  затқа ыстық  түйінімен  тікелей  жанасады. 

Пайда болатын термо ЭҚК-і «ыстық» түйін Т температурасы мен 

термопараның бос ұштары («суық»  түйіні) 
k

T  температуралары айырмасына 

пропорционал болады. Ол милливольтметрдің көмегіме өлшенеді   

 

 15.3 Жұмыстың орындалу реті 

15.3.1 Цифрлық  мультиметрдің  көмегімен  үлгінің  бастапқы 
k

T     

(бөлме)  температурасын  өлшеу 
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15.3.2 Бастапқы жағдайда вольтметр көмегімен термо 
Ò

  ЭҚК-ті өлшеу 

керек. 

 15.3.3 Қыздырғыш пешті және сонымен қатар секундамерді де  

қосамыз. 

15.3.4 Бірдей уақыт (1минут) аралығында термопарадағы 
Т

  термо ЭҚК-

і өлшенеді.  

15.3.5 Металдың балқу процесі  аяқталғаннан соң (қисықтағы С-нүктесі) 

қыздырғышпен  секундамер өшіріледі.  

15.3.6. Секундамерді қайта қосып және   бірдей уақыт аралығында 

қалайының салқындау және қатаю (кристалдану) процестері кезіндегі термо 

ЭҚК-ті өлшеу қажет.  

15.3.7 Өлшеу нәтижелерін 15.1-кестеге енгізіңіз.  

 

15.1 кесте 

№ 

 

,  

C 
Ò

 , 

Mв 

Тк, 

 K 

Т, 

K 

Тп, 

K 

 п, 

c 
b

d

dT











 

N,  

Вт 
 , 

Дж/кг 

  

Дж/кг 

S , 

Дж/К 

 15.4 Өлшеу нәтижелерін өңдеу 

15.4.1 Хромель – алюминилі термопараның өлшем кестесін пайдаланып 

( )Т
TT

 =  өлшем қисығын салыңыз. 

15.4.2 Өлшем қисығы бойынша қалайының  температурасын анықта.  

15.4.3 Өлшем нәтижелері бойынша қалайының қызу және балқу, 

сонымен қатар салқындау және қатаю қисықтарын салыңыз.  

15.4.4 Алынған металдың қызу кезіндегі N -жылу қуаты  (15.1) 

формуласы бойынша анықталады. Бұл жағдайда 

b
d

dT










қисықтың балқу 

нүктесіне жақын айамағынан табылады  (қисықтағы  в нүктесі). 

15.4.5 Қалайының   меншікті балқу жылуы (15.3) формуласымен 

есептелінеді.  

15.4.6 Балқу процесі кезіндегі қалайының S энтропия өзгерісін 15.4 

өрнегімен анықталады.  

15.4.7 Есептеу нәтижелерін 14.1-кестесіне енгізу қажет.  

15.4.8 Tб және   мәндерін анықтамалық мәндерімен салыстырып, 

берілген әдістің мүмкін көздерін бағалау. 

15.4.9  Алынған мәліметтерді талдап, қорытынды жасау.  

 15.5 Бақылау сұрақтары 

15.5.1 Бірінші текті фазалық ауысу дегеніміз не?  

15.5.2  Бірінші текті фазалық ауысу кезінде не өзгереді?  

15.5.3 Бірінші текті фазалық ауысуға қандай процестер жатады? 
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15.5.4 Берілген жұмыста қалайының балқу температурасы мен меншікті 

балқу жылуы қалай анықталады?  

15.5.5  Термопараның температураны өлшеу принціпі қандай?  

 

16 ММФ-15 Зертханалық жұмыс. Капилляр әдісімен ауаның 

тұтқырлық коэффициентін анықтау 
 

 Жұмыс мақсаты: капилляр әдісімен газдардың тұтқырлық 

коэффициентін анықтау дағдысын меңгеру.  

 Тапсырмалары: 

 - капилляр әдісімен газдардың тұтқырлық коэффициентін анықтаумен 

танысу;  

 - капилляр әдісімен газдардың тұтқырлық коэффициентін анықтау. 

  

 16.1 Тәжірибе әдістемесі  

 Берілген жұмыста Пуазейл формуласына негізделген, газдардың 

тұтқырлық коэффициентін анықтаудың капилляр әдісі қолданылады.   

Барлық үлкен немесе  кіші еркіндік дәрежелі  нақты сұйықтар мен 

газдарда ішкі үйкелісі (тұтқырлығы) болады. Тұтқырлық қандай да бір сыртқы 

факторлардың әсерінен сұйықтардағы немесе газдардағы қозғалыстың әсерінен 

пайда болады, қозғалыс тоқтағанда ол да біртіндеп жоғалады.  

Дөңгелек трубадағы тұтқыр сұйықтың немесе газдың ағынын 

қарастырамыз. Өлшеулер көрсеткендей, сұйықтардың (газдардың) баяу ағысы  

кезінде сұйық (газ) бөлшектерінің жылдамдығы трубаның қабырғасына жақын 

аймақтан, нөлден бастап оның осьін қарай максимумге дейін өзгереді.  Бұл 

жағдайда сұйық бір-біріне қатысты араласпай, сырғитын бөлек-бөлек жұқа 

цилиндірлік қабаттардай  болады. Сұйықтардың немесе газдардың осындай 

ағысын ламинарлы немесе қабатты қозғалыс деп аталады.  

 Тәжірибелер көрсеткендей, трубада сұйықтың (газдың) тұрақты 

ағынын  тудыру үшін трубаның ұштарында қысым өзгерісі болуы қажет. 

Сұйықтың үдеусіз стационар ағыны қысым күшінің қозғалысты тежейтін 

қандай да бір күшпен теңесетінін білдіреді. Бұл күштер труба қабырғасының 

шекарасындағы және қабаттар арасындағы шекаралардағы ішкі үйкеліс күші.   

 Сұйық қабаттары арасындағы шекарада жататын S  ауданға түсірілген 

ішкі үйкеліс күшінің модулі эксперимент бойынша алынған  мына қатынаспен 

анықталады 

      S
dr

d
F 








=


 ,      (16.1) 

 

 мұндағы   - сұйықтың (газдың)  табиғатына және күйіне (мысалы, 

температура) тәуелді пропорционалдық коэффициент, ол тұтқырлық деп 

аталады;  
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dr

d
 - қабаттар қозғалысының жылдамдығына перпендикуляр 

бағыттағы бірлік ұзындыққа сәйкес келетін жылдамдықтың өзгерісін  

көрсететін, жылдамдық градиенті.  

 Тұтқырлық коэффициенті немесе жай тұтқырлық температураға тәуелді. 

Бұл тәуелділік сипаты сұйықтар мен газдарда айтарлықтай өзгеше. Сұйықтарда 

температура артқанда тұтқырлық үлкен шамаға кемиді. Ал газдарда керсінше, 

температура артқанда артады. Сұйықтар мен газдарда температураның 

өзгерісіне байланысты сипаттарының әртүрлі болуы, олардағы ішкі үйкелістің 

механизмінің өзгеше екенін білдіреді.   

 Француз ғалымы Пуазейл 1840 ж. өте жіңішке түтікшедегі-

капиллярдағы сұйықтың ламинарлы қозғалысын зерттеді. Өзінің 

тәжірибелерінен бірлік уақытта  капилярдың көлденең қимасы арқылы 

өтетін сұйық көлемі яғни Q -сұйықтың көлемдік шығынын анықтайтын 

Пуазейл формуласы деп аталатын төмендегі қатынасты алды  

 

      
l

pR
Q


=





8

4

      (16.2) 

 

 Бұл өрнектен Q  шығыны капилярдың R  радиусына өте күшті 

байланыста екені көрініп тұр және ол түтіктің бірлік ұзындығына сәйкес 

келетін қысымның түсуіне пропорционал, сонымен қатар сұйықтың   

тұтқырлығына кері пропорционал.  

  Пуазейл формуласы сұйықтар мен газдардың тұтқырлық коэффициентін  

анықтауға қолданылады. Сұйықты немесе газды радиусы R  және ұзындығы l  

капиляр арқылы жіберіп, p қысым түсуін және Q  шығыны өлшенеді. Содан 

соң тәжірибеден алынған шамалар бойынша тұтқырлық коэффициенті мына 

өрнекпен есептелінеді 

 

     
l

pR 
=






8

4

.                 (16.3) 

 

     Берілген жұмыста Пуазейл формуласы ауаның    тұтқырлық 

коэфициентін анықтауға қолданылады. 

 16.2 Тәжірибе құрылғысы 

 Ауаның   тұтқырлық коэффициентін анықтайтын ФПТ1 -1 тәжірибе 

құрылғысы негізгі үш бөліктен (16.1 сурет): 1 жұмыс элементінің блогы; 2 

құрал блогы; 4 тіреуіштен тұрады. 

Құралдар блогының 2 бет жағында қондырғыны басқару және реттеу 

органдары орналасқан. Сырттай қарағанда блок екі модульге бөлінген: 
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1) микрокомпрессор мен көрсеткіш лампыны қорек көзіне қосатын  

тумблері бар СЕТЬ қоректік модулі; 

2) құрал блогына орналасқан микрокомпрессорды және ауа шығының 

реттеуішін қосуға  арналған тумблері бар ВОЗДУХ модулі. 

Құрал блогының 2 ішінде микрокомпрессор орналасқан. Бұл блоктың 

артқы бетінде 220 В кернеу ұяшығы және электр жүйелері қорғағыштары 

қойылған. 

 Жұмыс  блогының  құрамында металл капилляр 4 жұмыс элементі бар. 

Капилляр радиусы -1мм, ұзындығы -0,1м. Құрал блогындағы 

микрокомпрессордан капиляр арқылы ауа айдалады. Ауаның көлемдік 

шығыны 5 реометрмен өлшенеді. Капилярдағы қысым түсуі камералармен 

жалғанған 3 су монометрімен өлшенеді. Тіреуіш 4 жоғарыда аталған блоктар 

бірігетін құрылғы болып табылады. 

   

 16.3 Жұмыстың орындылу реті 

  16.3.1 Ауа шығынының реттеуішін минимумға қою қажет. 

16.3.2 СЕТЬ модуліндегі тумблерді қосу арқылы құрылғы  

қоректендіріледі. 

 
16.1 cурет 

 

 16.3.3 ВОЗДУХ модуліндегі ауа шығынын реттеуішті ақырын бұрай 

отырып, Q  шығынын шамамен реометр шкаласының ортасына келтіру қажет  

(шамамен cм /101,0 35− ). 

16.3.4 Реометр көрсеткішін, яғни Q ауа шығынын жазып алыңыз. 

16.3.5 Берілген Q  ауа шығынына сәйкес келетін манометрдегі p   

қысым өзгерісін өлше.  

16.3.6 Q  ауа шығынын  өзгерте отырып, тәжірибені 5-7 рет қайталау 
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қажет.  

16.3.7 Өлшеу нәтижелерін 16.1-кестесіне енгізіңіз. 

 

 16.1 кесте 

№ 

тәжерибе 

Q , 

см /3  

p , 

Па  

η , 

сПа   

η , 

сПа   

Δηηη =    

 

16.4 Өлшеу нәтжелерін өңдеу 

16.4.1 Ауаның   тұтқырлық коэффициентін (16.3) формуласымен 

есептеу қажет. 

16.4.2 Аз өлшеу әдісімен өлшеудің абсолютті және салыстырмалы 

қателіктерін бағалаңыз P=0,95. 

16.4.3 Есептеулер нәтижелерін 16.1-кестеге енгізіңіз.  

16.4 Алынған нәтижелерді ауа үшін   тұтқырлық коэффициентінің  

кестедегі мәндерімен салыстырыңыз.  

16.4.5 Ауаның тұтқырлығын анықтаудың капиляр әдісінің дәлдігі 

туралы қорытынды жасап, алынған мәліметтерді талдаңыз.  

 

17 Зертханалық жұмыс ММФ-16. Ауаның тұрақты қысымдағы 

және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының VP CC /  қатынасын 

Клеман және Дезорм тәсілі бойынша анықтау 

 

Жұмыстың мақсаты: Клеман және Дезорм тәсілін меңгеру және газдар 

үшін VP CC /  анықтауға машықтану. 

Тапсырмалар: 

 - Клеман мен Дезорм тәсілімен танысу; 

 - ауа үшін VP CC /  қатынасын Клеман мен Дезорм тәсілімен анықтау. 

17.1 Тәжірибенің әдістемесі 

Бұл жұмыста ауаның тұрақты қысымдағы және тұрақты көлемдегі жылу 

сыйымдылықтарының Cр/ Cv қатынасы Клеман мен Дезорм ұсынған 

классикалық  тәсілмен  анықталады. 

Ол үшін атмосфералық қысымда газбен толтырылған көлемі бірнеше литр 

болатын шыны баллон (13.2 сурет) қолданылады. Баллонға газды үрлеп  

енгізгеннен кейін біраз уақыт өткеннен соң баллон ішіндегі газдың Т1 

температурасы сыртқы ортаның температурасымен теңеледі. Бұл жағдайда 

баллон ішінде р1
/ қысым  орнығады, ол су манометрімен өлшенеді.                                      

Сонан кейін баллондағы газды қысқа уақыт атмосферамен қосқанда, 

газдың біразы баллоннан шығады да баллон ішіндегі р2 қысым атмосфералық 

қысыммен теңеседі. Бұл жағдайда баллонда қалған газ қоршаған ауаның қысым 
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күштеріне қарсы жұмыс істеп, адиабаталық түрде ұлғаяды. Осының 

салдарынан оның температурасы төмендеп Т2  болады. Әрі қарай баллон 

жабылғаннан кейін жылу алмасудың нәтижесінде газ температурасы Т3 

қоршаған ауаның температурасына теңескенге дейін жайлап жыли береді , 

қысым p2  болып артады. Баллон ішіндегі қысымның мәндері арқылы Сp /Сv 

қатынасын есептеп табуға болады 

Баллон ішінен ойша тұйық қабықшамен шектелген газдың бөлігін бөліп 

алайық (13.2 сурет). Бөліп алған газдың бөлігінде (массасында) орындалатын 

жоғарыда келтірілген процестердің бәрін қарастырайық . Осы қабықшаның 

ішіндегі газ әртүрлі процестерде қоршаған ауаның қысым күштеріне қарсы 

жұмыс істей отырып, жылу алмаса отырып ұлғаяды немесе сығылады. Пайда  

болатын макроскопиялық қозғалыстың кинетикалық энергиясы шамалы 

болғандықтан мұндағы процестерді квазистатикалық немесе теңгеілген  

процестер деуге болады. Қысымды өлшеу мезетінде «қабықша» ішіндегі  

газдың күйін сипаттайтын параметрлердің мәндері мынадай. Бастапқыда 

газдың берілген массасы термодинамикалық параметрлермен - Т1 

температурамен, р1
/ қысыммен және V1 көлеммен - сипатталатын 1 күйде 

болады (13.1 сурет). Газ адиабаталық түрде ұлғая отырып параметрлері Т2, p2, 

V2 болатын 2  күйге өтеді. Сонан кейін жүйе тұрақты көлемде қыза отырып 

бастапқы Т1 температураға тең Т3, келеді, сонымен параметрлері Т3 , р3
/ , V3 . ( 

Т3 = Т1 V3 = V2 ) болатын соңғы күйге ие болады. 

 Әрі қарай тәжірибе теориясы ММФ 12 зертханалық жұмыстағыдай 

қарастырылады (13.2 сурет). 

 Сонымен адиабата  көрсеткіші  үшін  мына  формуланы  алдық 



















=

/

3

/

1

2

/

1

ln

ln

p

p

p
p

                                              (17.1) 

Тәжірибе p2 қысымы атмосфералық қысымға тең болатындай болып 

жүргізілгендіктен, 1 және 3  күйлердегі қысымдарды p2 арқылы  

өрнектеуге болады 

 

p1
/=p2+p1;     p3

/=p2+p3 ,                                   (17.2) 

 

мұндағы p1 және p3   су манометрінің p2   атмосфералық қысымнан асқын 

қысым ретінд  көрсетулері. (17.2) өрнегін ескеріп: 

 

( )
( ) ( )3212

212

lnln

lnln

pppp

ppp

+−+

−+
=                                 (17.3) 

 

Асқын р1 және р3 қысымдар p2  атмосфералық қысымнан өте аз 

болғандықтан логарифмдердің айырмасын қысымдардың өздерінің  
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айырмасына пропорционал деп алып, жуықтағанда мынадай болды 

 

31

1

pp

p

−
=                                                        (17.4) 

 

Сонымен газдың тұрақты қысым мен тұрақты көлемдегі жылу 

сыйымдылықтарының қатынасына тең болатын γ  адиабата көрсеткішін (17.4) 

формуласымен, яғни Клеман мен Дезорм тәсілімен – газдың адиаба-талық 

ұлғаю тәсілімен – анықтауға  болады.  

 

17.2  Тәжірибе қондырғысы 

Тәжірибе қондырғысы ФПТ1- (16.1 сурет) ауаның тұрақты қысымдағы 

және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының Cр/ Cv қатынасын 

анықтауға арналған және негізгі төрт бөліктен тұратын қондырғы, 

яғни:жұмыс элементінің блогы 1; құралдар блогы 2; су манометрі 3; тік бағана 

4. 

Құралдар блогының 2 бет жағында қондырғыны басқару және реттеу 

органдары орналасқа Сырттай қарағанда блок екі модульге бөлінген: 

1) микрокомпрессор мен көрсеткіш лампыны қорек көзіне қосатын тумблері 

бар СЕТЬ қоректік модулі; 

2) микропроцессорды жұмыс элементінің блогына ауа үрлеу үшін және 

көрсеткіш  лампыны қосуға арналған тумблері бар модуль ВОЗДУХ . 

Құралдар блогының 2 ішінде микрокомпрессор орналасқан. Бұл 

блоктың артқы бетінде 220 В кернеу ұяшығы мен электр жүйелері 

қорғағыштары қойылған.. 

Жұмыс элементі блогының құрамында шыны баллон 5 бар. Баллонды 

пневмо тізбекке қосу үшін шығыс штуцерлер бар. Құралдар блогының 1 бет 

жағында ауаны атмосфераға шығаруға арналған пневмотумблер 

АТМОСФЕРА орналасқан. Су манометрі 3 баллондағы 5 асқын қысымды 

өлшеуге  арналған 3. Манометрдің жоғарғы бөлігінде су ұстағыш бар. Тік 

бағана 4  жоғарыда аталған блоктар бірігетін  құрылғы болып  табылады. 

 

  17.3 Тәжірибенің орындалу реті 

17.3.1 СЕТЬ модуліндегі тумблерді қосу арқылы қондырғы 

қоректендіру. 

17.3.2 ВОЗДУХ модуліндегі тумблерді ВКЛ күйіне  қойып, жұмыс 

элементі блогының шыны баллонына ауа үрлеу (20  СЕКУНДТАН АРТЫҚ 

ЕМЕС! )   

17.3.3 Манометр арқылы жұмыс элементіндегі асқын қысымның  өсуін  

бақылау. Манометрдегі сұйық деңгейлерінің айырмасы (асқын  қысым)  

шамамен 3000 - 3500 Па  жеткенде ауа үрлеуді  тоқтату. 

17.3.4 Бір неше минут күтіп тұрып, қысым тұрақтанғаннан кейін 

манометрдің 
1p  көрсетуін жазып алу. 
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17.3.5 АТМОСФЕРА пневмотумблерін ауаны қоршаған ортаға шығару 

үшін ауыстырып қосып, жұмыс элементінің баллонындағы қысым 

атмосфералық қысымға теңелгенше осы күйде қалдыру. Манометр бұл 

жағдайда нөлді көрсетеді. 

17.3.6 Процесс тұрақталғаннан кейін (бір неше минуттан соң), 

баллондағы ауа қоршаған ортаның (бөлменің) температурасына дейін 

жылыған соң, асқын қысымның 3p  екінші өлшеуін жүргізу. 

17.3.7 Тәжірибені 
1p  мәнін өзгертпей 5-7 рет, 

1p  шамасын өзгертеміз. 

17.3.8 Өлшеу нәтижелерін 17.1 -кестесіне жазу. 

 

17.1 кесте 

№ 

тәжірибе 
1p , 

Па 
2p , 

Па 

γ        =      ε,%  

 

17.4 Тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

 

17.5 Бақылау сұрақтары 

17.5.1 Адиабата көрсеткіші   деген не ? 

17.5.2 Осы жұмыста  қолданылған Клеман мен Дезорм тәсілінің  мәні 

неде ? 

17.5.3 Ауаны қоршаған ортаға шығару үшін пневмотумблерді қосқанда 

қандай процесс орындалады ? 

17.5.4 Адиабаталық процестің орындалатын теңдеуі ? 

17.5.5 Газ адиабаталық ұлғайған кезде неге ішкі энергия мен 

температура төмендейтінін түсіндіріңіз ? 

17.5.6 Бұл жұмыстың қай кезеңінде баллондағы  ауаның изохоралық 

 қыздырылуы орын алады ? 

17.5.7 Изохоралық процестің орындалу  теңдеуі ? 

17.5.8 Изотермдік процесс деген не және оның теңдеуі ? 

17.5.9 Бұл жұмыста манометрдің көмегімен не өлшенеді ? 

 

18 Зертханалық жұмыс ММФ – 17. Бірінші ретті фазалық 

ауысуларды оқып  үйрену 

 Жұмыстың мақсаты: Фазалық  ауысудың меншікті   жылуын  анықтау  

тәсілі  мен бірінші реттік фазалық  ауысулар  кезінде  энтропияның  өзгерісін  

есептеу  тәсілін  игеру 

  Тапсырмалар:   

- зерттелетін үлгінің қызу мен  балқу, суу мен қатаю диаграммасын алу;  

- үлгі материалының балқу температурасы мен меншікті балқу жылуын 

анықтау ;  

- үлгіні қыздырғанда және балқытқандағы энтропияның  өзгерісін  

есептеп  шығару. 
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          18.1 Тәжірибе әдістемесі 

 

Фазалық түрлену (немесе ауысу) деген дененің қасиеті секірмелі түрде 

өзгеретін процесс. Бірінші реттік фазалық түрлену нәтижесінде дененің 

тығыздығы, ішкі энергиясы энтропиясы секірмелі өзгереді. Осы кезде  

фазалық ауысу жылуы деп аталатын энергия бөлінеді немесе жұтылады. 

Фазалық  ауысулардың мысалына заттардың агрегаттық күйлерінің өзгерісі, 

яғни балқу – қатты (кристалдық) күйден сұйық күйге, және кері ауысу – қатаю 

(кристалдану) жатады. Берілген  қысымда фазалық  түрлену белгілі бір 

температуруда өтеді. 

Балқу  температурасы мен меншікті балқу жылуын анықтаудың мүмкін 

тәсілдерінің бірі - балқудың (немесе қатаюдың) тәжірибелік диаграммасын, 

яғни балқитын үлгінің сыртқы жағдайлар өзгермеген кездегі 

температурасының уақытқа байланысты сызбасын алу. Міне, осы мақсатта 

зерттелетін зат салынған тостаған (тигель) пеш ішіне қойылып, оны қыздыра 

отырып белгілі бір уақыт аралықтарында тигель ішіндегі заттың 

температурасы өлшеніп  отырады.  

Кристалл заттың қыздырылуы мен балқуының диаграммасының мысалы 

14.1-суретте (зертханалық жұмыс ММФ 14) көрсетілген. Бұл диаграммадағы 

ab аралығы үлгінің балқу температурасына дейінгі қыздырылуын, ал bc 

аралығы сәйкес балқуды  сипаттайды. 

Әрі қарай тәжірибе теориясы ММФ 14 зертханалық жұмыстыкіне ұқсас 

қарастырылады (15.1 сурет). 

       

 18.2 Тәжірибелік қондырғы 

 

          Зертханалық қондырғының схемасы 18.1-суретте көрсетілген. Қондырғы 

сымы қалайымен, дәлірек айтқанда қалайы мен қорғасынның коспасымен 

толтырылған цилиндр пішінді алунд тигельге оралған электр қыздырғыштан 

(пештен) тұрады Зерттелетін затпен тікелей тиісіп  тұратын термометр ретінде 

цифрлық мультиметрмен бірге термопара қолданылады. Термопара  әр текті 

екі өткізгіштен дайындалады. Олардың бір ұштарын пісіріп  қосып зерттелетін 

затқа түйінімен тікелей жанасады. Пайда болатын термоЭҚК-і «ыстық» түйін 

Т температурасы мен термопараның бос ұштары («суық» түйіні) 
k

T  

температуралары айырмасына пропорционал болады. Ол милливольтметрдің 

көмегіме өлшенеді (18.2 сурет). 

           Олардың бір ұштарын пісіріп қосып зерттелетін затқа ыстық түйінімен 

тікелей жанасады. Пайда болатын термо ЭҚК-і «ыстық» түйін Т 

температурасы мен термопараның бос ұштары («суық» түйіні) 
k

T  

температуралары айырмасына пропорционал болады. Ол милливольтметрдің 

көмегіме өлшенеді (18.2 сурет).   

Бұл құрылғыда «суық» түйін міндетін бөлме температурасындағы 
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термопара өткізгішінің өлшегіш құралдың (цифрлық мультиметр) 

қысқыштарымен тиіскен жері атқарады. Құрылғыдағы биметалл  пластинадан 

жасалған құрал арқылы термо ЭҚК-інің шамасын термопараның қалайыға 

батырылған «ыстық» түйіннің температурасына түрлендіріп, бөлме 

температурасын ескере отырып дисплейде қалайының Цельсий градусымен 

алынған температурасы жазылады.   

  
                  18.1 сурет                  18.2 сурет 

 

 

18.3  Тәжірибенің  орындалу  реті 

Цифрлы мультиметрдің  көмегімен үлгінің бастапқы 
k

T  (бөлме ) 

температурасын өлшеу.  

 18.3.1 Пеш пен секундомерді бір мезгілде іске қосу. Бірдей уақыт 

аралықтарында, алғашында әр бір минут сайын, ал  температура 1800  қа 

жеткеннен кейін әр жарты минутта термометрдің көрсетуін жазып  отыру. 

 18.3.2 Қалайы балқыған соң, қоспаның температурасы 2200 қа 

жеткеннен кейін пешті өшіріп, ал температураны үлгі кристалданып одан әрі 

суығанға дейін өлшей беру.  

 18.3.3 Алынған  мәліметтерді 18.1-кестеге жазу 

      

18.1 кесте 

 , мин. 0 1 2 3 

t ,0C      

T, К     

 

 18.4 Алынған нәтижелерді өңдеу 

18.4.1 Алынған мәліметтер бойынша сызба сызу, мұнда вертикаль оське 

Т  температура, ал  горизонталь оське   уақыт  салынуы керек;  

 18.4.2 Сызбадан Тб температурасын, балқудың  б  уақытын және балқу 

мәніне  жақын нүктелердегі 
d

dT
 қыздырылу жылдамдығын анықтау. Ол үшін 

балқу мәніне жақын аймақтан түзу сызықты өсетін бөлікті бөліп алып, осы 

диаграмма бойынша оның T  температура өсімшесін  және оған  сәйкес    



65 

 

уақыт аралығын анықтау, үлгініңң 
d

dT




T
 қызу жылдамдығын есептеу.Үлгі 

салынған тигельге берілген жылу  қуатын есептеу (15.2). 

18.4.3 Қалайының   меншікті  балқу  жылуын (15.3) формуласымен  

есептеу. Қалайының  қызған және балқыған кездеріндегі энтропияның S  

өзгерісін (15.4) формуласымен есептеу. 

18.4.4 Есептеулер  нәтижелерін 18.2-кестеге  жазу. 

 

  18.2 кесте 

k
T , K  

n
T , K  

n
 , c  



T
, 

c

K
 

N , Вт  , 

Дж/кг 
 S , Дж/К 

       

 

18.4.7 Тәжірибеден алынған қалайының Тб және   мәндерін 

анықтамалық кестелердегі мәндерімен салыстыру. 

18.4.8 Осы тәсілдің мүмкін болатын қателіктер көзін талдау және 

қорытындыны  тұжырымдау. 

 

18.5 Бақылау  сұрақтары 

18.5.1 Бірінші реттік фазалық ауысу деген не? 

18.5.2. Бірінші реттік фазалық ауысуда не өзгереді? 

18.5.3 Бірінші реттік фазалық ауысуға қандай процестер жатады? 

18.5.4 Осы жұмыста қалайының балқу температурасы мен меншікті 

балқу жылуы қалай анықталады ? 

18.5.5 Температураны термопарамен өлшеудің  принципі неде? 

18.5.6 Бұл жұмыста қалайының энтропиясы қалай есептелінеді? 
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Электродинамика 

 
19 ЭМК – 2 зертханалық жұмысы. Электр тізбектерін модельдеу 

тәсілі бойынша зерттеу 

 

Жұмыстың мақсаты: электростатикалық өрістерді оқып үйренудің 

модельдеумен негізделген тәсілдерінің бірін меңгеру; электр өрісі 

конфигурациясын (пішіні түрлерін)  зерттеу. 

Тапсырмалар:  

- зерттеліп отырған электр өрісінің эквипотенциал беттері мен күш 

сызықтарын салу;   

- өріс кернеулігін  анықтау. 

19.1 Жұмыс әдістемесі 

Бұл берілген жұмыстың негізінде математикалық модельдеуді қолдану  

мүмкіндігі жатыр. 

Күрделі физикалық процестерді зерттеу  барысында модельдеу арқылы 

жүргізілетін тәжірибелер кең қолданыс тапты. Егер модель мен нақты 

құбылыстың физикалық табиғаты бірдей болса, онда  бұл құбылыстың  

сипаты  сақталып қалады да, модель мен құбылыстың өлшемдері  өзгеше 

болады, бұл  физикалық модельдеуге (мысалы, ұшатын аппараттың моделін 

аэродинамикалық  түтік арқылы сынау) жатады. Алайда, табиғаттары әртүрлі 

физикалық құбылыстардың заңдылықтары бірдей дифференциалдық 

теңдеулермен және шекаралық шарттармен сипатталатын болса, онда 

математикалық теңдеулердің бірдейлігі бір құбылыстың күрделі зерттелуін  

екінші  құбылыстың қарапайым зерттелу тәсілімен ауыстыруға болады, бұл 

математикалық модельдеу деп аталады. 

Электр тогын нашар өткізетін сұйық немесе қатты ортадағы стационар 

токтың электр өрісі потенциалды болатындықтан, оны зарядталған 

бөлшектердің электр өрісін модельдеуге қолдануға болады. 

Өрістердің ұқсастығы олардың қасиеттерін салыстырудан шығады, 

яғни: 

- электростатикалық өріс потенциалды, электростатикалық өріс 

кернеулігі векторының тұйық контур арқылы циркуляциясы .0= ldE


 Электр 

тогын өткізетін біртекті ортадағы өріс те (бөгде күштердің көзі жоқ) 

потенциалды және  = 0ldj


 немесе Ом заңына сәйкес  = 0ldE


  

     Ej


 = , 

 

 мұндағы j


 - ток күші  тығыздығы; 

          - ортаның  электр өткізгіштігі;  

 
      2211 nn EE  =  
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 Е


- өріс кернеулігі; 

 - шекаралық шарттар да ұқсас. Екі диэлектриктің шекаралық бөлігінде 

электр өрісі кернеулігі векторының тангенциал және нормаль құраушылары 

үшін мына ,21  EE =  .2211 nn EE  =  шарттар орындалады. 

 Электр тогын өткізетін ортада тангенциал құраушыларының үздіксіздігі 

ток өрісінің потенциалдығынан, ал ток тығыздығы векторының нормаль 

құраушылары үшін орындалатын шекаралық шарттар 2211 nn EE  =  үздіксіздік 

теңдеуінен 21 nn jj =  шығады. 

Сондықтан, зарядталған денелердің өрісін оқып үйрену үшін токты на-

шар өткізетін ортадағы (электр өткізгіш қағаз, электролит ерітіндісі) токтың 

өрісін пайдалануға болады. Мұны модельдеу барысында электр өрісінің күш 

сызықтарына ток сызықтары, ал потенциалы бірдей беттерге кернеулері 

бірдей беттер сәйкес келеді. Модельдің  әр нүктесіндегі кернеу көпір немесе 

басқа  тәсіл арқылы вольтметрмен өлшенеді. Токтың стационар өрістеріндегі 

потенциалдың бөлінуін зерттеу үшін өріске енгізілген зондтар қолданылады. 

Зонд деген ұшынан басқа  бүкіл ұзындығы жақсы изоляцияланған жіңішке 

металл  сым таяқша болып табылады. 

Модельдеу барысында пішіндері сол денелермен бірдей, бірақ 

өлшемдері  берілген масштабта алынған (көбінесе үлкейтілген)  электродтар 

қолданылады. 

19.2 Тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

          Модельде өткізгіш орта ретінде  токты нашар өткізетін қағаз алынды. 

  

 

19.1 сурет 

Потенциалы мен кернеулігі тек екі координатқа байланысты болатын 

жазық өріс модельденеді. Қондырғының электр сұлбасы 19.1-суретте 

көрсетілген 

Өткізгіш қағазға бекітілген электродтарға ток көзінен тұрақты кернеу 

беріледі де,  қағаз бетінде стационар электр өрісі пайда болады. Өткізгіш қағаз 
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бетіндегі әр нүктенің потенциалы қозғалмалы түйіспелі R потенциометрі бар 

гальванометр (микроамперметр)  PG арқылы қосылған z зондымен өлшенеді. 

(тізбектің төрт бөлігі – екеуі потенциометрдің тиегі мен оның ұштарындағы 

түйіспелер, ал қалған екеуі қағаз бетіндегі электродтар мен зонд арасында – 

тұрақты ток көпірін жасайды). Зондты потенциалы потенциометр тиегінің 

потенциалымен бірдей нүктеде ұстағанда, микроамперметрмен жүретін ток 

нөлге тең болады. Потенциометрдің төменгі контакты мен оның тиегі арасын-

дағы потенциалдар айырмасын PV  вольтметрімен  өлшейді. 

Өлшеулер  нәтижесінде берілген  адымы болатын эквипотенциал сы-

зықтар картасы алынады. Кернеулік пен потенциалдың арасындағы 

байланысты пайдаланып 

       
L

E



=


, 

 

 мұндағы L  - эквипотенциалдар арасындағы ең қысқа  қашықтық, өріс 

кернеулігі анықталып, бірдей потенциал сызықтарына ортогональ болатын 

кернеулік (күш) сызықтары  жүргізіледі. 

 19.3  Жұмыстың орындалу реті мен өлшеу нәтижелерін  өңдеу 

 19.3.1 Дәптерге, масштабты сақтай отырып, электродтарды (пішіні мен 

дәл орнын) және кеңістік торын салу. 

 19.3.2   Өлшеу схемасын жинап алып оны іске қосу (19.1 сурет). 

 19.3.3  Электродтар арасына максимал потенциалдар айырмасын қою. 

 19.3.4  Зонд потенциалын электродқа қатысты 1 - 2 В-қа қойып, зондты 

өріс бетімен қозғай отырып, микроамперметрдің көрсетуі нөлге тең болатын 

нүктені табу. Бұл нүктелерді (барлығы 10-12 нүкте) дәптердегі масштабтық  

торға белгілеу. Нүктелерді қисықпен қосып, эквипотенциалдар алу (олардың 

мәндері  жазылуы керек). 

 19.3.5 Вольтметрдің көрсетуін өзгерте отырып, келесі эквипотенциал 

сызықтарды құру. 

 19.3.6 Алынған  қартаға электр өрісі кернеулігінің бес-алты сызығын 

құру. 

 19.3.7 Симметрия осьтерін бойлай, мұғалім көрсеткен нүктелердегі  өріс 

кернеулігі мәндерін есептеу. 

 19.3.8 Өрісті бұзатын себептерді, зондтың өлшемінің және тізбек 

кедергісі рөлін жан-жақты талдау. 

 

19.4 Бақылау сұрақтары 

19.4.1 Электростатикалық өрістердің кернеулігі мен потенциалы деген 

не? Олардың физикалық мағынасы  қалай? 

 19.4.2  Электр өрісінің берілген нүктесінде кернеулік пен потенциалдың 

арасында қандай байланыс бар? 

 19.4.3  Қандай өріс потенциалдық өріс деп аталады? 
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 19.4.4 Электростатикалық өрістерді нашар өткізгіш орта арқылы 

модельдеу тәсілінің мәні неде? 

 19.4.5 Кернеулік сызықтары эквипотенциал беттерге ортогональды 

екенін қалай дәлелдеуге болады? 

 19.4.6 Модельдеу тәсілін пайдалана отырып біртексіз электр өрісі 

кернеулігінің локалды мәндерін қалай анықтауға болады? 

 19.4.7  Тәжірибе қондырғысының жұмысын сипаттау. 

 20 ЭМК–3 зертханалық жұмысы. Конденсаторлардың 

сыйымдылықтарын  анықтау 

 Жұмыс мақсаты: қарапайым конденсаторлардың электр 

сыйымдылығын есептеудің теориялық тәсілдерін оқып-үйрену; электр 

сыйымдылығын тәжі-рибе арқылы анықтау әдістемесін меңгеру 

 Тапсырмалар:  

 - бірнеше конденсатордың сыйымдылығын тәжірибе жүзінде анықтау; 

 -зерттеліп отырған конденсатор батареяларының сыйымдылығын 

тәжірибе арқылы анықтап, тәжірибе нәтижелерін теориямен салыстыру. 

 

 20.1 Өлшеу әдістемесі және тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

 

 Бұл жұмыста конденсатордың сыйымдылығын анықтау әдістемесі 

негізіне конденсатордың q заряды, оның С сыйымдылығы және U 

потенциалдар айырмасы арасындағы байланыс алынған 

 

     ./UqС =             (20.1) 

 Потенциалдар айырмасы конденсаторды зарядтаған кезде вольтметрмен 

оңай өлшеуге болады.  

 Конденсатор заряды баллистикалық режиммен істейтін айналық гальва-

нометр көмегімен өлшенеді. Баллистикалық гальванометрдің бас бөлігі  

вертикаль қылға ілініп, тұрақты магнит өрісіне орналасқан бірнеше сым 

орамнан тұратын рамка болып табылады. Рамкаға жұмсақ темірден жасалған 

қуыс цилиндр бекітілген, ол осы  қозғалмалы жүйенің инерция моментін 

арттырады, демек оның Т тербеліс периоды да көбейеді. Қылдың бұралу 

бұрышын  байқау үшін оған кішкентай айна бекітілген. Жарық көзінен 

шыққан сәуле  айнаға түсіп, одан шағылғаннан кейін құралдан белгілі бір 

қашықтықта орналасқан  мөлдір шкалаға барып түседі. Айна бұрылғанда 

жарық «сағымы», шкаладағы сәйкес бөлік санына  орын ауыстырады (20.1 

сурет).  

 Егер осы құралдың  рамкасына токтың азғана импуьсын (tТ) 

жіберсе, онда ток күшіне пропорционал айналдырушы күш моменті (МI) 

пайда болады.  Осы түрткінің әсерімен рамка  кинетикалық энергия алады да, 

қылды энергия түгелдей қылдың деформациялануының потенциалдық 

энергиясына өткенше,  бұрышына  бұрайды. Нәтижесінде, гальванометрдің 
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«сағымының» максимал ауытқуы рамка тізбегі арқылы өткен толық зарядқа 

пропорционал екені шығады 

       maxnAq б= ,                 (20.2) 

 

 мұндағы  Аб – гальванометрдің баллистикалық тұрақтысы. 

  

                                                       
                 20.1 сурет                                      20.2 сурет 

 Гальванометр тұрақтысының мәнін сыйымдылығы белгілі 

кенденсаторды гальванометр арқылы разрядтау арқылы анықтауға болады. 

 Конденсатор сыйымдылығын анықтау үшін 20.2-суретте көрсетілген 

сұлба құрастырылады 

П айырып-қосқышты 1 күйге қосқанда, конденсатор потенциометрдің 

тиегінің орнына сәйкес кернеумен зарядталып, PV вольтметрімен өлшенеді. 

Ал П айырып-қосқышты 2 күйге қосқанда, конденсатор PG гальванометрі 

арқылы разрядталады. Гальванометрдің «сағымының» максимал ауытқуын 

өлшеп алып және Аб  тұрақтысын біле отырып, (20.2) формуласымен 

конденсатордың зарядын, ал  (20.1) формуласымен оның электр 

сыйымдылығын есептеуге болады. 

 20.2 Жұмыстың орындалу реті және өлшеулер нәтижесін өңдеу 

2.2.1 Баллистикалық  гальванометрді бөліктеу (градуирлеу). 

Қондырғы сұлбасына сыйымдылығы С0 белгілі конденсатор қосылады. 

Оны белгілі бір U кернеуге дейін зарядтап алып, артынан баллистикалық галь-

ванометр арқылы разрядтап, тілшенің максимал n ауытқуын өлшейді.  

Мәндері әртүрлі U кернеу бере отырып, соған сәйкес ауытқуды өлшеу 

арқылы гальванометр бүкіл шкала бойынша (8 - 10  нүктеден кем болмауы 

керек) бөліктенеді. Өлшеу нәтижелерін 20.1-кестеге жазып, ордината осіне q 

зарядты, ал абсцисса осіне n ауытқуларды қойып, бөліктену қисығын салады. 

 20.2.2 Белгісіз конденсаторлардың С1 және С2 сыйымдылықтарын 

анықтау. С0 конденсатордың орнына С1 конденсаторын қосады. 20.2.1 

баптарындағыдай  өлшеулерді (үш рет) С1 конденсаторына  бірінші 

тәжірибеде алынған n ауытқулар мәнінен асып кетпейтіндей кернеу бере 

отырып жүргізеді. Нәтижелер 20.2-кестеге жазылады. Бөліктену қисығын 

пайдалана отырып q1 зарядын анықтап, С1  сыйымдылық мәнін есептейді. Үш 

тәжірибенің берілгендері бойынша С тауып, сенімділік интервалы (қателік) 

S N 

* 
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анықталады. Екінші  С2 конденсатордың  сыйымдылығы да осыған  ұқсас 

өлшенеді. 

 

 20.1 кесте - Баллистикалық гальванометрді бөліктеу 

U, B n, бөл. 
0

q , Кл 

   

  

          20.2 кесте 

Зерттелетін 

конденсатор 

U, B n, бөл. q , Кл С, мкФ С,мкФ С, мкФ 

С1       

С2       

С1, С2 тізбектеп       

С1,С2 параллель       

 

20.2.3 Мына С1 және С2 кондесаторларын параллель және тізбектеп 

қосқанда пайда болатын  батареялардың сыйымдылығын тауып,  С= С1+ С2  

және 
С

1
=

1

1

С
+

2

1

С
 формулалардың дұрыстығын тексеру.  

Конденсаторларды (С1 және С2) өзара параллель және тізбектеп қосады. 

Бұл екі жағдайда да батарея сыйымдылықтарын 20.2.2 баптағыға ұқсас өлшеп, 

нәтижелерді 20.2-кестеге жазады. Сонан кейін батарея сыйымдылықтары  

сәйкес формулалармен есептелініп, ол тәжірибеде берілгендерімен  

салыстырылады. 

 

 20.3 Бақылау сұрақтары 

 20.3.1 Конденсатор құрылысы және қолданылуы. 

 20.3.2 Өткізгіштің, конденсатордың электр сыйымдылығы дегеніміз не? 

Ол шама неге байланысты? 

 20.3.3 Қарапайым конденсаторлардың сыйымдылығын теориялық 

есептеу тәсілі неге  негізделген? 

 20.3.4 Берілген  жұмыстағы  сыйымдылық өлшеу әдістемесінің мәні 

неде? 

21  ЭМК–4 зертханалық жұмысы. Сегнетоэлектриктердің электрлік 

қасиеттерін оқып үйрену. 

Жұмыс мақсаты: сегнетоэлектриктердің полярлануының электр өрісі 

кернеулігіне байланысын зерттеу және диэлектрлік гистерезисті оқып үйрену. 

Тапсырмалар: 

- гистерезистің максимал тұзағын алу; 

- коэрцитивтік Ес күшін, қалдық Dr ығысуды анықтау; 



72 

 

- сегнетоэлектриктің   диэлектрлік өтімділігінің   өрістің Е кернеулігіне 

тәуелділігін ( )Ef=  алу. 

21.1 Өлшеулер әдістемесі және тәжірибе қондырғысының 

сипаттамасы 

Сегнетоэлектриктер деген, температураның белгілі бір аралығында (ин-

тервалда) өз бетінше полярлана алатын полярлы диэлектриктер, яғни олардың 

полярланғыштығы электр өрісі жоқ жағдайда да болады. Осы температура 

аралығының шекараларында фазалық ауысу нәтижесінде сегнетоэлектрик по-

лярлы диэлектрикке айналады. Сегнетоэлектриктердің диэлектрлік өтімді-

ліктері өте көп (104) және өріс кернеулігіне  тәуелді; ( )Ef=   болғандықтан,  

ЕD  0=  кернеулікпен сызықты емес байланыста болады. 

Сегнетоэлектриктер-дің электрлік қасиеттерін зерттеу, принциптік электр 

схемасы 21.1-суретте көрсетілген  қондырғыда орындалады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             21.1 сурет 

 

 Қоректену  көзінен сұлбаға желілік кернеу   220 В, 50 Гц және  120 В 

тұрақты ток кернеуі беріледі. Төмендеткіш Т(220/100) трансформатордың 

екінші орамасынан R3 потенциометрі арқылы алынған реттелуші кернеу R1 

жә-не R2 кедергілерден тұратын кернеу бөліп берушіге беріледі. 

Кернеу бөлгіштің R1, R2 кедергілеріне параллель, өзара тізбектеліп, екі 

конденсатор қосылған, оның біреуі зерттелетін керамикалық С1, ал екіншісі 

эта-лондық С2  конденсаторы, олар сыйымдылықтық бөлгіш болып табылады. 

Со-нымен R1, R2 және С1 мен С2 бөлгіштеріне берілетін кернеуді PV 

вольтметрімен өлшейді. 

Осциллограф (сұлбада көрсетілмеген) сегнетоэлектриктің 

поляризациялануын бақылауға және оқып үйренуге арналған. 

Гистерезистің симметриялы тұзағын алу үшін зерттеліп отырған 

тізбекке кернеудің тұрақты құраушысы беріледі, оның шамасын қоректену 

көзінің алдыңғы жағында орналасқан «12 В – 120 В» кернеуді жайлап 

реттегіш арқылы өзгертуге болады.  

21.1-суретте көрсетілген сұлба ФПЭ – 02/07 кассетіне жинақталған, олар 

T 

120 В 

PV 

R3 

R1 

R2 

C1 

C2 

Y 

X 

 
220 В 

U 
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-қоректену көзі, осциллографты қоса есептегенде құрылғының негізгі 

элементі болып табылады. Сандық вольтметр PV бөлек блокта орналасқан. 

ФПЭ – 02/07 кассетінің алдыңғы бөлігінде қоректену көзін қосуға ар-

налған ұя, ИП, R3 потенциометрінің реттегіш «Per.U» тұтқасы, осциллографты 

қосуға арналған «РО» («У», «Х», «⊥») ұялары орналасқан. 

Эталон С2 конденсатордан осциллографтың вертикаль ауытқытушы 

пластиналарына Uу  кернеуі  беріледі 

 

     ,/ 2CqU y =                   (21.1) 

 

конденсаторлар С1 және С2 тізбектеп қосылғандықтан, олардың астарла-

рындағы зарядтар бірдей, яғни q1=q2=q, демек заряд мәнін зерттелетін С1 кон-

денсатордағы өрістің D электр ығысымен өрнектеуге болады 

 
     ,/ SqD ==   

бұдан    DSq =                  (21.2) 

мұндағы   - конденсатор астарларындағы зарядтың беттік тығыздығы; 

4

 2d
S


=  -  зерттелетін  конденсатор астарлары ауданы;  

d  -  оның астарлары диаметрі . 

Егер (21.2) ескерсек 

     .
2

D
C

S
U y =         (21.3) 

Горизонталь ауытқытушы пластинаға R2  кедергісінен алынатын Uх 

кернеуі беріледі 

     ( )212 / RRURU x += ,       (21.4) 

 

мұндағы U – кернеу бөлгіштерге (
21,RR  ), демек, сыйымдылық бөлгіш-

терге де берілетін кернеу. R3 потенциометрінен алынатын кернеу U түгелдей 

дерлік С1 зерттелетін конденсаторына түсу үшін  С1 және С2  мәндері  С1С2 

болатындай етіп таңдап алынған. 

Конденсатор ішіндегі өріс біртекті болады десек, онда 

 

     EhU = ,        (21.5) 

 

мұндағы h – сегнетоэлектрик пластинасының қалыңдығы; Е – электр 

өрісі кернеулігі. 

Егер (4.5) ескерсек, онда 

 

                            ( )./ 212 RRREhU x +=                           (21.6) 

 

Сонымен, берілген электр сұлбасында осциллографтың вертикаль және 

горизонталь ауытқытушы  пластиналарына бір мезгілде зерттелетін сегнето-
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электриктегі D электр ығысуына және Е электр өрісі кернеулігіне пропорцио-

нал болатын периодты түрде өзгеретін кернеулер беріледі де, нәтижесінде 

осциллограф экранында гистерезис тұзағы пайда болады (21.2 сурет). 

 
 

21.2  сурет 

 

Қисыққа жүргізілген тілшелер өріс кернеулігі өзгерген кездегі нүктенің 

қозғалыс бағытын көрсетеді. ОА қисығы  – полярланудың негізгі қисығы, 

өйткені, сегнетоэлектрик бастапқыда полярланбаған еді. Өріс кернеулігі 

кеміген сайын ығысудың кемуі кернеуліктің кемуінен қалып отырады да, Е = 

О кезде сегнетоэлектрик  полярланған болады, яғни 
rDD = , мұндағы 

rD  

қалдық ығысу деп аталады. Қалдық ығысуды жою үшін сегнето-электрикке 

кернеулігі – Ес, бағыты қарама-қарсы электр өрісін беру керек, Ес  мәні 

коэрцитивтік күш деп аталады. 

21.2-суретте кернеуліктің максимал мәні Е0  болғанда, өздігінен 

полярлану D0 қанығу күйге жететін гистерезистің максимал тұзағы 

көрсетілген. Егер қанығуға жетпеген болса, онда максимал тұзақтың ішінде 

жататын дербес цикл тұзағы пайда болады. 

Егер Uу, Ux және U шамаларының мәндері белгілі болса, онда (21.3), 

(21.5) және (21.6) өрнектері сегнетик ішіндегі D ығысуды және электр өрісінің  

Е кернеулігін табуға мүмкіндік береді. U кернеуі PV вольтметрінің көрсетуі 

бойынша анықталады.  Ux және Uy кернеулері осциллограф көмегімен 

өлшенеді де мына  формулалармен есептеледі 

 

     ,xKU xx =                  (21.7) 

     yKU yy =  ,                (21.8) 

 

мұндағы х, у – электрон шоғының осциллограф экранындағы сәйкес Х 

және У осьтеріндегі ауытқулары;  

Кх, Ку – осциллографтың масштабтық торының сәйкес  Х және У 

осьтеріндегі  бөлік құны. 

Сөйтіп, (21.7) мен (21.8) ескере отырып, (21.3) және (21.6) өрнектерінен  
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Ал (21.5) өрнегінен 

     U
hh

U
E

20

0 == ,     (21.11) 

 

мұндағы U – кернеудің әсерлік мәні, ол PV вольтметрімен өлшенеді. 

Сегнетоэлектрик ішіндегі өріс кернеулігінің лездік мәнін (21.10)  

формуласы, ал амплитудалық мәнін (21.11)  формуласы арқылы анықталады. 

Сегнетоэлектриктің  диэлектрлік өтімділігін есептеу үшін, қарастыры-

лып отырған үлгінің ішіндегі өріс кернеулігінің әртүрлі Е0 максимал  мәндері 

үшін алынған қайта полярлану циклдарының төбелерінің геометриялық орны 

болып табылатын полярланудың негізгі қисығы (21.2-сурет, ОАВ қисығы) 

қолданылады. Оның әр нүктесі үшін мына өрнекті 000  ED =  жаза аламыз, 

мұндағы 0D , 0 E  -қайта полярлану циклдары төбелерінің координаттары. Бірне-

ше циклдың төбелері мәндерінің 0D және 0 E  (21.9) және (21.11) формулалары 

көмегімен әртүрлі 0 E  мәндері үшін   мәнін  мына өрнекке сәйкес табамыз 
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 ==              (21.12) 

 

сондай-ақ  ( )Ef=  тәуелділігін  зерттей аламыз. 

 

21.2 Жұмыстың орындалу реті 

21.2.1 Қондырғыны жұмысқа дайындау 

21.2.1.1 ФПЭ – 02/07 кассетінің панеліндегі «Per U» тұтқаны ортаңғы 

күйге қою. 

21.2.1.2 Осциллографтың (РО) панеліндегі басқару тетіктерін Лиссажу 

фигураларын бақылауға мүмкіндік беретін  күйлерге қою. 

21.2.1.3 21.1-суретке сәйкес схеманы  құру. 

21.2.1.4 Сұлбаның дұрыстығын оқытушы немесе лаборант тексергеннен 

кейін құралдарды  220 В, 50 Гц электр желісіне жалғап, құралдардардың 

панельдеріндегі «Сеть» тумблерін қосу. Осциллограф экранында гистерезис 

тұзағы шығуы керек. 

21.2.1.5 Гистерезис тұзағын экранның орталық бөлігіне орналастыру. 

ИП панеліндегі «12 В – 120 В» тұтқасының көмегімен кернеудің тұрақты 

құраушысының экрандағы гистерезис тұзағының бейнесі симметриялы 

болатындай мәнін таңдап алу. 
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 21.2.2  Қалдық ығысуды Dr,  коэрцитивтік Ес күшті анықтау 

 

 21.2.2.1 Кассета панеліндегі «Per U» тұтқасын оң жақ шеткі күйге  бұрап 

апарып, гистерезистің максимал тұзағын алу. Тағы да Ку мәнін гистерезис 

тұзағы экранның вертикалының жартысынан аз болмайтындай және экранды 

толық толтыратындай етіп таңдап алу керек. 

 21.2.2.2 Гистерезистің максимал тұзағын( 1-б. бойынша алынған) У 

осіне қатысты симметриялы орналастыру. Тұзақтың х = 0 үшін жарты биіктігі 

болатын уr мәнін өлшеу. Осы өлшеуге сәйкес Ку мәнін жазып алу.  

 4.2.2.3 Гистерезистің максимал тұзағын Х осіне қатысты симметриялы 

орналастыру. Тұзақтың у = 0 үшін жарты ені болатын хс  мәнін өлшеу . 

 21.2.2.4 Dr және Ес мәндерін (21.9) және (21.10) формулалары бойынша 

есептеу 

21.2.2.5  Барлық мәліметтерді 21.1-кестеге жазу. 

 
 

21.1 кесте 

Уr Xc Dr Ec 

    

 

21.2.3    Тәуелділікті ( )Ef=  оқып үйрену  

21.2.3.1 Гистерезистің 21.2.2.1 тапсырмасы бойынша алынған максимал 

тұзағы үшін цикл төбелерінің х0max және у0max мәндерін (21.2-суреттегі В 

нүктесі). Ол үшін  тұзақтың  төбелерінің әр қайсысын (21.2-суреттегі А және 

С нүктелері) алдымен х осіне, сонан кейін у осіне (экран торының орталық, 

бөліктенген сызықтарына) әкеліп, олардың + х0 және – х0, + у0 және –у0 

координаттарын анықтап алып, ол мәндердің модульдерінің  арифметикалық 

ортасын алу. у0 мәнін өлшегенге  сәйкес Ку жазып алу. Вольтметрдің PV 

көрсетуі бойынша  U кернеуін анықтау. 

 21.2.3.2 Кассета панеліндегі «Per U» реттегіш арқылы U кернеуді 

кемітіп, кернеуліктің, одан төмен мәндерінде шекті цикл жоғалып кететін 

(яғни тұзақ ауданы мен оның төбелерінің координаттары өзгере бастайтын) 

өрістің  кернеулігінің Е0  амплитудалық мәніне сәйкес, шекті цикл тұзағын 

алу. Осы тұзақ үшін  PV бойынша  U кернеуді анықтау;  21.2.3.1 бабынан х0, 

у0, Ку мәндерін алу. 

 21.2.3.3 Кернеуді «Per U» тұтқасымен кеміте отырып және әр гистерезис 

тұзағы  вертикаль бойынша экранның жартысын алатындай етіп, осцилло-

графтың Ку  коэффициентін өзгерте отырып,  бестен  кем емес дербес цикл 

алу. 

Әр дербес цикл үшін оның төбелерінің х0 және у0 координаттарын 

анықтап,  у0  өлшеуіне сәйкес Ку мәнін жазып алу; PV вольтметрінің U0  көрсе-

туін  алу.  

21.2.3.4 Барлық өлшеулердің (21.2.3.1- 21.2.3.3 б.) нәтижелерін 21.2-
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кестеге енгізу. 

21.2.3.5 Полярланудың негізгі қисығын Х және У координаттарына салу. 

21.2.3.6 Қайта полярланудың зерттелген циклдары үшін (21.11) және 

(21.12) формулалары бойынша  Е0 және  мәндерін есептеу. Мәліметтерді 

21.2-кестеге енгізу. 

21.2.3.7 Мына  ( )Ef=  тәуелділіктің графигін сызу. 

21.2.3.8 Нәтижелерді талдап, зерттеліп отырған сегнетоэлектрикті 

қолдану мүмкіндіктері туралы қорытынды жасау. 

 

21.2 кесте 

U, В Х0, бөл У0, бөл Ку, В/бөл 

U

УК у 0
 

Е0, 104 

В/м 
, 103 

       

  

21.3  Бақылау сұрақтары 

 21.3.1 Сегнетоэлектриктер, олардың негізгі қасиеттері. 

 21.3.2 Полярлану түрлері. 

 21.3.3 Сегнетоэлектриктер үшін гистерезис құбылысының мәні неде? 

21.3.4  Неге D  у, ал Е  х? 

21.3.5 Эксперимент қондырғысын сипаттап, оның жұмыс істеуін 

түсіндіріңіз . 

22 ЭМК – 5 зертханалық жұмысы. Конденсатордың 

сыйымдылығын айнымалы токтың көпір сұлбасы көмегімен анықтау 

 Жұмыстың мақсаты: конденсатордың сыйымдылығын көпір сұлбасы-

ның көмегімен тәжірибе жүзінде анықтау тәсілін меңгеру. 

Тапсырмалар:  

- көпір сұлбаларының жұмыс принципімен танысу; 

- зерттелетін конденсаторлардың сыйымдылығын анықтау. 

 22.1 Жұмыс  әдістемесі 

 Зертханалық практикумдарда кедергіні, сыйымдылықты және 

индуктивтікті өлшеудің  көпірлік тәсілдері кең қолданылады. 

 Төрт түйінді көпірдің принциптік сұлбасы 22.1-суретте көрсетілген. 
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22.1 сурет 

 

Оның иіндері ретінде актив кедергілер, сыйымдылықтар, индуктивтер 

болып, олар импеданстармен сипатталады. Айнымалы ток үшін импеданс 

кедергі рөлін атқарады да, ток күші мен кернеу амплитудалары арасындағы 

ара қатынасты ғана ескеріп қоймай, сондай-ақ олардың фазалары арсындағы 

байланысты да қарастырады. Мысалы, өзара тізбектеліп қосылған кедергісі R 

резистордан, сыйымдылығы С конденсатордан және индуктивтігі  L катушка-

дан тұратын тізбек үшін, импеданс 

      .
 

1
 

2

2








−++

C
LRZ


  

 Көпірді қоректендіру (22.1 сурет) АС диагоналына қосылған  айнымалы 

ток көзі арқылы  іске асырылады. BD диагоналына РА индикаторы қосылады. 

Тізбек  тұйықталғанда индикаторда ток жоқ болса, онда көпір теңгерілген деп 

аталады. Бұл жағдайда импеданс иіндері арасында толық анықталған 

байланыс белгілі болады да, одан өлшеніп отырған белгісіз иіннің  

импедансын берілген басқа импеданстар арқылы есептеп алуға болады. 

 Көпірдің теңгерілуі (балансы)  әлбетте, В және D нүктелерінің 

потенциал-дары кез келген уақыт мезетінде бір-біріне тең болғанда, яғни фаза 

жағынан да, амплитудалары да дәл келгенде іске асады. Бұл Z1 және Z4 

импеданстарындағы кернеу тең болғанда орындалады. Осы шарттарды 

пайдалана отырып, ізделініп отырған шама үшін есептеу формуласын алуға 

болады. 

 22.2 Эксперименттік қондырғының сипаттамасы 

 Бұл жұмыста конденсатордың сыйымдылығын өлшеу  конденсатор 

айны-малы ток тізбегінде сыйымдылық кедергі деп аталатын кедергі 

тудыратынына негізделген  

      
C

Zc
 

1


= , 

 

 мұндағы  - айнымалы ток жиілігі. 

 Жұмыста қолданылатын көпір сұлбасы (22.2 сурет) реттелетін 
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айнымалы кернеу көзіне қосылады. Зерттелетін Сх және  С0 (сыйымдылығы 

белгілі) конденсаторлар осы сұлбаның екі иінін, ал ВD потенциометрдің 

өзгермелі R1 және R2 кедергілері қалған екі иінін жасайды . 

 
22.2 сурет 

 

 Көпірдің BD диагоналына B және D нүктелерінің арасындағы 

потенциалдар айырмасының жоқ екенін көрсететін индикатор ретінде  PV  

вольтметрі қосылады. Потенциометрдің тұтқасын бұрай отырып, сұлба 

кедергілерінің B және D нүктелердің потенциалдары бірдей болатын, 

жағдайын  алуға болады, яғни 

      .
2

0

1 R

Z

R

Z x =  

 Мыналарды  
x

x
C

Z


1
=  және 

0

0

1

C
Z


=  ескере отырып, зерттеліп отырған 

конденсатордың сыйымдылығын есептеу формуласын  аламыз 

 

      .
1

2

0
R

R
CCx =                 (22.1) 

 Ал  R1 және R2 кедергілері омметрамен өлшенеді. Ол үшін көпірдің әр 

теңгерілгенінен кейін  ВD вольтметрін сұлбадан айырып тастау керек (Еске-

ріңіз!  Потенциометрдің тұтқасын қозғамаңыз). Сонан кейін  омметрді BC 

және CD нүктелеріне кезек-кезек қосу арқылы R1 және R2 кедергілерін 

өлшейді.  

 22.3 Жұмыстың орындалу реті және өлшеулер нәтижесін өңдеу 

22.3.1 Зерттелетін конденсатор ретінде тасымалы блоктың С1, С2, С3 

немесе С4 төртеуінің біреуін қосып, өлшеу сұлбасын  жинау. Вольтметр мен 

ток көзін қосу . 

22.3.2 Потенциометрдің тиегін қозғалта отырып көпірдің теңгерілу 

күйін алу. Омметрді BC және CD нүктелеріне кезек-кезек қосу арқылы R1 

және R2 кедергілерін өлшеп, нәтижелерді кестеге енгізу. Бұл кезде 

вольтметрдің тілшесі нөлде болуы керек. Осы конденсатормен жүргізілген 

тәжірибе үштен кем болмауы керек .  
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22.3.3 Зерттелетін басқа конденсаторды қосып 22.3.2.б-қа сәйкес 

өлшеулер жүргізу. Әрі қарай осы зерттеліп отырған конденсаторларды 

параллель және тізбектеп қосып, сондай өлшеулер жүргізу. 

22.3.4 Өлшеулер нәтижесін 22.1-кестеге енгізу. Зерттелетін 

конденсаторлардың және олардың қосылыстарының сыйымдылықтарын 

есептеу. Қарастырылған әр жағдай үшін алынған мәліметтерге статистикалық 

өңдеу жүргізу. 

22.3.5 Зерттеліп отырған конденсаторларды параллель және тізбектеп 

қосқандағы теориялық сыйымдылығын есептеу. 

22.3.6  Талдау жасап, қорытындыны тұжырымдау.  

22.1  кесте 
Зерттелетін 

конденсатор 

R1, Ом   R2, Ом Сх, мкФ  Сх , мкФ СхС, мкФ 

 

С1 

1. 

2. 

3. 

    

 

С2 

1. 

2. 

3. 

    

Тібектей жалғау 

 

1. 

2. 

3. 

    

Параллель жалғау 

 

1. 

2. 

3. 

    

 

 22.4 Бақылау сұрақтары 

 22.4.1 Сыйымдылықты өлшеудің көпірлік тәсілінің мәні неде? 

 22.4.2 Көпірдің теңгерілуі шартына сәйкес оның иіндерінің кедергілері 

арасындағы байланыс формуласы? Дәлелдеңіз. 

 22.4.3 Эксперименттік қондырғы туралы  әңгімелеңіз? 

 

 23   ЭМК – 6 зертханалық жұмысы. Жалпылама Ом заңын оқып 

үйрену 

 

 Жұмыстың мақсаты: тұрақты токтың біртекті емес бөлігі үшін 

жалпылама Ом заңын тәжірибе жүзінде зерттеу. 

 Тапсырмалар: 

 - тізбек бөлігі ұштарындағы потенциалдар айырмасының онымен ағатын 

токқа байланысын оқып үйрену; 

 - тәжірибе мәліметтері бойынша ЭҚК-ін және тізбек бөлігінің толық 

кедергісін есептеу. 
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     23.1  Жұмыс әдістемесі 

Тұйықталған электр тізбектерінде Е


 электр өрісі бағыты бойымен (  

потенциалының кему жағына қарай) қозғалатын оң тасымалдаушы 

зарядтармен қатар, оң тасымалдаушы зарядтар Е


 бағытына қарама-қарсы 

бағытта, яғни потенциалдың өсу бағыты жаққа қозғалатын бөліктері болуы 

тиіс. Мұндай орын ауыстыру тек, бөгде күштер деп аталатын, табиғаты 

электрлік емес күштердің әсерімен ғана болуы мүмкін. Бірлік оң зарядты 

тасымалдаған бөгде күштің жұмысын электр қозғаушы күші (ЭҚК-і) деп, оны 

 арқылы белгілейді. Бөгде күштер әсер ететін тізбек бөлігі біртекті емес  

бөлік деп аталады. 

Тізбектің қандай да болмасын бір 1 –2 бөлігінде q зарядты орын ауысты-

ру үшін электростатикалық және бөгде күштердің істейтін А12 жұмысы , 

 

    ( ) .122112  qqA +−=          (23.1) 

 

Электростатикалық және бөгде күштердің бірлік оң зарядты орын ауыс- 

тыру үшін істеген жұмысына сан жағынан тең шаманы тізбектің берілген 

бөлігіндегі кернеудің түсуі немесе жәй кернеу U деп атайды . 

Жоғарыдағы (23.1) формулаға сәйкес 

 

    .122112  +−=U           (23.2) 

 

Бұл (23.2) формуласынан кернеу мен бөлік ұштарындағы потенциалдар 

айырмасы тек біртекті бөлік (бөгде күштер жоқ) үшін ғана бірдей ұғымда 

болады екен. 

 Егер тізбек бөлігімен  I ток күші өтетін болса, онда осы бөліктегі 

кернеудің түсуін ток күші мен бөліктің (R+r) толық кедергісінің 

көбейтіндісімен өрнектеуге болады, яғни 

 

    ( ) 12 rRIU += ,          (23.3) 

мұндағы r – ток көзінің ішкі кедергісі. 

Жоғарыдағы (23.2) және (23.3) өрнектердің оң жағын теңестіре отырып, 

одан пайда болған теңдеуден I ток күшін табамыз, 

    .1221

rR
I

+

+−
=


          (23.4) 

 

Бұл формула біртекті емес тізбек бөлігі үшін Ом заңы болып табылады. 

 

23.2 Тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

Қарастырылып отырған тізбек бөлігі (1 – 2)  ішкі кедергісі r ток көзінен 

1 және тұрақты R1 кедергіден тұрады. Тізбектің 1 – 2 бөлігіндегі 

потенциалдар айырмасы мен онымен жүретін ток күшінің  байланысын алу 
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үшін 23.1-суретте көрсетілген электр тізбегін пайдаланады 

 

 
 

23.1 сурет                 23.2 сурет 

 

 Мұнда PV – зерттеліп отырған 1 – 2 бөлігіне параллель 

қосылған вольт-метр; R2 – берілген 1 - 2 бөлігінен тыс айнымалы 

кедергі, оның көмегімен тізбектегі ток күшін өзгертуге болады; PA – осы 

токты өлшеуге арналған амперметр, R – екінші 2 ток көзінен берілетін 

кернеуді өзгертуге арналған потенциометр, оның ЭҚК-і бірінші (зерттеліп 

отырған) ток көзі ЭҚК-інен артық. 

Кілт К ашық, D тиегі ең шеткі (D2 нүктесі) күйде тұрған жағдайда , ток 

тек D21R1M, тізбегімен ғана жүреді, токтың бағыты (1 нүктеден 2 нүктеге 

қарай), ал оның мәні бір ток көзінің әсерімен ғана анықталады. Сұлбаның осы 

бөлігі үшін  2  1 екенін көруге болады. Ом заңынан (23.4) зерттеліп 

отырған  тізбек бөлігі үшін 

 

    .112  +−=− IR  ,             (23.5) 

 

мұндағы 1, R1 және r шамаларының тұрақты мәндері үшін бұл 

тәуелділік сызықтық сипатта болады. Бұл 2 - 1 = f (I) функциясының графигі 

(2 - 1) ордината осін I = О, 2 - 1 = 1 нүктесінде қиятын түзу (23.2 сурет) 

болады. Түзудің абсцисса (ток осіне) осіне көлбеулік бұрышы доғал болады, 

өйткені I  шамасының алдындағы таңба теріс және ол бөлік кедергісіне 

байланысты. 

Потенциалдар айырмасының өсімшесі (23.5) ток өсімшесімен мынадай 

байланыста болады 
    ( ) ,112 RI −=−   

 

бұдан    
( )

( ) .18012

1 


tgtg
I

R =−=


−
=                   (23.6) 

Екінші сұлба К кілтінің жабық, ал D тиегінің потенциометрдің белгілі 

бір аралық нүктесіндегі орнына сәйкес келеді. Бұл жағдайда 1 – 2 бөлігіндегі 

ток күші потенциометрдің тиегі орнына қарай 2 мен 1 көздерінің әсеріне де 

байланысты болады. Сондықтан 2 ток көзінің 2 - 1 потенциалдар 

  PV 
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айырмасына үлесі 1  ток көзінікіне қарағанда басым болатын ток күші мәнін 

алуға болады, яғни 2 - 1  0. Бұл жағдайда  2 - 1 = f (I)  байланысы графигі 

ток осін қиып өтіп,  токтың теріс мәндері аймағын да қамтиды. 

 

23.3  Жұмыстың орындалу реті мен тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

23.3.1 Зерттеліп отырған 1 - 2 тізбек бөлігіне ЭҚК-і белгісіз 1 ток көзі 

мен R1 кедергісін қосып, 23.1-суретке сәйкес сұлбаны жинау. 

23.3.2 Потенциалдар айырмасы мен ток күшінің арасындағы 

байланысты R2 кедергісін әр  10 Ом сайын 0-ден 6080 Ом аралығында 

өзгерте отырып алу. Нәтижелерді 23.1-кестеге жазу. 

23.3.3 Бұл 2 - 1 = f1 (I) тәуелділігінің графигін салу. Графикті ордината 

осіне дейін созып, 1 ток көзінің ЭҚК-ін табу. Түзудің (23.2 сурет) көлбеулігі 

арқылы R1 мәнін табу.  

23.3.4 Кедергіні (R1 ) басқа R1кедергімен ауыстыру.   К  кілтін қосу. 

23.3.5  Кедергілер магазинін ажыратқан күйде (R2 = 0) потенциометр 

тиегімен ток күшінің ұсынылған мәніне қойып алып, сонан кейін R2 

кедергісінің максимал мәніне қою. 

23.3.6 Кедергіні R2 әр бір  20 Ом сайын кеміте отырып, 2 - 1 = f2 (I) 

байланысын алу. Вольтметрдің көрсетуі нөлге жақындағанда, оның 

полюстарын ауыстырып алып, R2 мәні нөлге тең болғанша  өлшеуді жүргізе 

беру. Нәтижелерді 23.1-кестеге  жазу. 

23.3.7  Бұрынғы f1 (I) тәуелділігі салынған графикке жаңа алынған 2 - 1 

= f2 (I) графигін тұрғызу 23.3.3. бабына сәйкес 1 және R1 мәндерін анықтау. 

23.3.8  Жұмыс нәтижелерін 23.1-кесте мен графикте көрсету. 

23.3.9 Нәтижелерге талдау жасап, 2 ток көзі мен потенциометрдің 

қозғалмалы D тиегінің ролі туралы қорытынды тұжырымдау керек. 

23.1 кесте 

Кедергі I, мА (2 - 1), В 

R1   

R1   

 23.4  Бақылау сұрақтары 

 23.4.1 Тұрақты токтың болу шарттары мен сипаттамалары. 

 23.4.2 Бөгде күштер. Ток көздері. 

 23.4.3 Дифференциалдық және интегралдық түрдегі Ом заңы. Электр 

қозғаушы күші, потенциалдар айырмасы, кернеу және бұл шамалардың  

физикалық мағынасы. 

 23.4.4 Бұл жұмыста Ом заңы қалай тексеріледі? 

 23.4.5 Тізбек бөлігінің сипаттамалары және оның кедергісі мен ЭҚК-і 

қалай анықталады? 
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24 ЭМК – 7 зертханалық жұмысы. Тұрақты ток тізбегінде қуаттың 

берілуі 

 

Жұмыстың мақсаты: пайдалы, толық  қуатты және ток көзінің  п.ә.к.–

ін  тәжірибе арқылы зерттеу. 

Тапсырмалар:  

- пайдалы, толық  қуаттың және ток көзінің  п.ә.к.–інің  ток  күшіне 

тәуелділігін оқып үйрену; 

- пайдалы қуаттың жүктеме кедергісіне тәуелділігін оқып үйрену; 

- ток көзінің ішкі кедергісін  және қысқаша тұйықталу тогын анықтау. 

 

24.1  Жұмыс әдістемесі мен тәжірибе қондырғысының  сипаттамасы 

 

Ом заңына сәйкес  тізбектегі ток күші 

   

( ),/ RrI +=                 (24.1)  

мұндағы  - ток көзінің электрқозғаушы күші (ЭҚК-і); 

r – ток көзінің ішкі кедергісі; 

R -  сыртқы кедергі  (мұндай тізбектің балама сұлбасы 24.1-суретте 

берілген).  

 

 

 

 
                       24.1 сурет 24.2 сурет 

 Ток көзінің ЭҚК-і оның қасиеттері бойынша ( мысалы, гальваникалық 

элементте – электродтар мен электролиттердің табиғатына қарай) анықталады 

және  ол тізбекпен жүретін ток күшіне  байланысты емес. (24.1) формула 

бойынша сыртқы тізбектегі кернеудің түсуі  

 

    IrIRU −==   

 

ЭҚК-іне тең емес, ол әрқашан одан кем болады. Бұл тізбекпен ток жүріп 

тұрғандағы ток көзінің қысқыштарындағы кернеу болып табылады. Ток күші 

артқан сайын сыртқы тізбектегі кернеу кемиді, бұл кему ток көзінің ішкі 

кедергісі неғұрлым көп болса, соғұрлым  күштірек болады. Көп жағдайларда 

сыртқы тізбектегі кернеу онымен жүретін ток күшіне, яғни жүктемеге аздап 

қана тәуелді болуы көзделеді. Бұл қойылатын талап ішкі кедергі жүктеме 

кедергісімен салыстырғанда ескермеуге болатындай өте аз болғанда 

орындалады.   
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Егер r R болса, онда әлбетте , Ir   , ендеше U =  = const деуге болады. 

Қысқыштарындағы кернеуінің мәні ток күшіне тәуелсіз ток көзі- кернеу 

көзі (ЭҚК-і) деп аталады. Идеал кернеу көзінің қуаты өте жоғары болуы керек, 

өйткені жүктеме кедергісі R = 0 болғанда, оның ток күші I = . Нақты ЭҚК-і 

көздерінде ток күшінің максимал мәні ішкі кедергімен шектелген  

 

.max
r

I


=                 (24.2) 

 

Бұл  R r жағдайда ток көзінің қысқаша тұйықталуы; 

.. max зкII =  -  қысқаша тұйықталу тогы дейді . 

Кейбір арнайы жағдайларда (мысалы, жартылай өткізгіштік құралдар  

тізбектерінде) ток көзінің r ішкі кедергісі R жүктеме кедергісінен орасан зор 

көп болады, яғни  r  R. Демек, ток көзі беретін ток күші 

 

... constзкI
rrR

I ==
+

=


 

 

Осындай жағдайларда электр энергиясы көзін ток көзі ретінде қараған 

жөн, өйткені сыртқы тізбектің R кедергісінің өзгерісі қорек көзінің қысқыш-

тарындағы U кернеуді ғана өзгертеді. 

Сонымен ток көзінің сапалығы тек ЭҚК-імен ғана емес, сонымен бірге r 

ішкі кедергімен де анықталады. 

Электр қозғаушы күштердің физикалық табиғаты әртүрлі ток көздерінде 

түрліше болады. Ішкі кедергі ток көзі ішіндегі омдық кедергі болып 

табылады. 

Ток көзі өндіретін қуат Р =  I, жүктемеге  

 

 ,2 IURIPe ==                     (24.3)  

 

және ток көзіне Р1 = I2 r бөлінеді. Жүктемеде бөлінетін Ре қуатты пайдалы қуат 

дейді. Ток көзінің пайдалы әсер коэффициенті  

 

 .
P

Pe=                            (24.4) 

 

Сыртқы кедергі нөлден (қысқаша тұйықталу) шексіздікке дейін              

(ажыратылған тізбек) өскенде сыртқы кедергідегі (жүктемедегі) кернеу 

нөлден ЭҚК-іне тең мәнге дейін, ал тізбектегі ток күші қысқаша тұйықталу 

тогынан нөлге дейін өзгереді. Пайдалы қуаттың Реmax максимал мәні R = r 

болғанда, яғни  ток көзі мен жүктеме кедергілерінің келісулік режимінде 

орындалады. 

 Тұрақты ток тізбегін зерттеуге арналған қондырғының сұлбасы 24.2-
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суретте көрсетілген. Жүктемеге ЭҚК-і  мен ішкі кедергілері әртүрлі ток 

көздері кезек-кезек қосылуы мүмкін. Тізбек параметрлерінің сәйкестенуін іске 

асыру үшін, оған қосымша R1  кедергісі қосылады. Берілген жағдайда R1 

кедергісі РА мен РV құралдарына және ток көзіне зияндық келтірмей, 

жүктеменің R кедергісін кең (диапазонда) аралықта (бір Омнан жүздеген Омға 

дейін) өзгертуге мүмкіндік беру үшін, токтың максимал мәнін шектеп 

отырады. Жүктемедегі I және U кернеуін РА миллиамперметрі мен РV 

вольтметрі өлшейді. 

24.2 Жұмыстың орындалу реті 

24.2.1 Өлшеулер жүргізілетін сұлбаны жинау. 

24.2.2 Ток көзіне R жүктемені қосып, жүктеменің кедергісін 0-ден 200 

Омға дейін әр 10 Ом сайын өзгерте отырып, миллиамперметр мен 

вольтметрдің көрсетуін 24.1-кестеге жазу.  

24.3 Нәтижелерді өңдеу 

24.3.1 Әр ток көзі үшін өлшенген I ток күші мен U кернеуі мәндері 

бойын- ша, Ре, Р,  шамаларының мәндерін есептеу. 

24.3.2 Бір графикке Ре, Р,  шамаларының ток күшіне байланысын салу. 

24.3.3 Пайдалы Ре қуаттың R жүктеме кедергісіне тәуелділігін салу.  

24.3.4 Алынған Ре (I) және Ре (R) тәуелділіктері графигінен пайдалы 

қуат-тың максимал мәніне сәйкес келетін, Rmax кедергіні анықтау. 

24.3.5 Алынған мәліметтер бойынша ток көзінің r = Rmax - R1 ішкі кедер-

гісін және I қ.т .қысқаша тұйықталу тогын есептеп шығару. 

24.3.6 Нәтижелерге талдау жүргізіп, тәжірибе жүзінде алынған 

тәуелділіктерге және олардың теориямен сәйкестігі туралы қорытынды  

тұжырымдау. 

 

   24.1 кесте 

, В R, Ом I, мА U, B Ре, мВт Р, мВт  I қ.т., А r Ом 

         

24.4 Бақылау сұрақтары 

24.4.1 Тұрақты ток заңдары. Электр қозғаушы күші. 

24.4.2 Электр энергиясы көзінің сапалығын қандай параметрлер 

анықтайды? Неге? 

24.4.3 Пайдалы қуат, ток көзінің қуаты және оның п.ә.к.-і деген не ? 

24.4.4 Қысқаша тұйықталу деген не ? Қысқаша тұйықталуды алу шарты. 

24.4.5 Жоғарыдағы 24.4.1, 24.4.3 баптарын пайдалана отырып, ток көзі 

мен жүктеменің кедергілерінің сәйкес келу режимін қалай анықтауға болады? 
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 25 ЭМК – 8 зертханалық жұмысы. Электрондардың металдан шығу 

жұмысын анықтау 

 

 Жұмыстың мақсаты: электрондардың шығу жұмысын термоэлектрон-

дық эмиссия құбылысы негізінде эксперимент арқылы анықтау тәсілін 

меңгеру. 

 Тапсырмалар: 

 - вакуумдық диодтың вольт – амперлік сипаттамалары тобын алу; 

- электронның  металдан (вольфрамнан) шығу жұмысын анықтау.  

 

Жұмыс әдістемесі 

 Электронды қатты немесе сұйық денеден вакуумге шығару үшін  оған 

берілуге тиіс ең аз энергияны шығу жұмысы дейді. Шығу жұмысын Ашығ 

(немесе жай А) деп белгілейді, алайда оны көбінесе шығу потенциалы  мен 

электронның е заряды арқылы өрнектейді 

      .еА =  

 Электронның металдан шығу жұмысы температураға аз ғана тәуелді,              

бірақ металл бетінің күйіне (оның тазалығына, өңделу тәсіліне) сезімтал 

болады. 

 Металл ішіндегі электрондарға қосымша энергияны әртүрлі тәсілмен 

беруге болады. Бұл жағдайда кейбір электрондар шығу жұмысын орындап, 

металдан шығуына мүмкіндігі болады, яғни электрондық эмиссия деп 

аталатын құбылыс орын алады. Электрондарға энергия қандай тәсіл арқылы 

берілгеніне байланысты олар: термоэлектрондық эмиссия, фотоэмиссия 

(фотоэффект), екінші реттік электрондық эмиссия деген түрлерге бөлінеді. 

Осы құбылыстарды оқып үйренуге байланысты шығу жұмысын тәжірибе 

жүзінде анықтаудың бірнеше тәсілдері бар. 

 Берілген жұмыста электронның металдан шығу жұмысын анықтау 

термоэлектрондық эмиссия құбылысына негізделген, оны бақылау үшін  екі 

электродты лампы- вакуумдік диод- пайдаланылады. 

 Диодтың вольт–амперлік сипаттамаларын сараптау барысында оған  

қанығу тогы тән  екені анықталды. Термоэлектрондық қанығу тогының jS 

тығыздығы катод материалының эмиссиялық қабілетін, яғни катодтың бірлік 

беттен уақыт бірлігі ішінде шығара алатын электрондардың максимал санын 

көрсетеді. 

 Термоэлектрондық қанығу тогының jS тығыздығы катод материалына 

байланысты және катодтың температурасы артқан сайын көбейеді екен 

 

     
𝐽𝑠 = 𝐴′𝑇2𝑒−

𝐴шығ
𝑘𝑇  

        (25.1) 

 

 Формула (25.1)  Ричардсон – Дэшман формуласы деп аталады.  Ол 

кванттық көзқарас негізінде алынған, мұндағы 
𝐴шығ = 𝑒𝜑 

 - шығу жұмысы, 



88 

 

А  - металл тегіне тәуелсіз тұрақты, оның теориялық мәні 120 А/(см2К). 

 Термоэлектрондық эмиссияның классикалық формуласы (25.1) 

өрнегінен өзгешелігі тек  Т2 орнына  Т1/2 және 2/АА =  болады, яғни 

 

𝐽𝑠 = 𝐴′𝑇1\2𝑒−
𝐴шығ
𝑘𝑇  

      (25.11) 

 

 Бұл екі формуланың екеуінің де беретін нәтижелері іс жүзінде бірдей, 

өйткені  jS шамасы мен  Т арасындағы тәуелділік негізінен экспоненциалдық 

көбейткіш арқылы анықталады, ал ол температураға байланысты Т2 және Т1/2 

көрсеткіштік көбейткіштермен салыстырғанда әлдеқайда күшті өзгереді. 

 Логарифмдеуден кейін (25.1) мынадай болады, 

    
𝑙𝑛𝐽𝑠 = 𝑙𝑛𝐴′ + 2𝑙𝑛𝑇 −

𝐴шығ

𝑘𝑇
 

                          (25.2) 

 Жоғарыда айтылғанды ескерсек, (25.2) формуласын қарапайым түрде 

жазуға болады, яғни  

     

𝑙𝑛𝐽𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 −
𝐴шығ

𝑘𝑇
 

        (25.3) 

 Бұл (25.3) формуласы шығу жұмысын «Ричардсон түзулері» тәсілі 

арқылы анықтауға негізделген.  Формуладан Sjln  және 1/Т шамаларының 

арасындағы байланыстылықтың түзу болатынына оңай көз жеткізуге болады 

(25.1 сурет), оны катодтың әртүрлі температуралары үшін қанығу тогы 

тығыздығын өлшеу арқылы оңай құруға болады. Бұл түзудің түрі 25.1-суретте 

көрсетілген. 

Катодтың Т1 және Т2 температураларына сәйкес Sjln  шамасының екі 

мәнін қарастырайық. 25.1-суреттен түзудің 1/Т осіне  көлбеулік бұрышының 

тангенсі 

                        .
11

lnln

21

21

TT

jj
tgtg SS

−

−
−=−=          (25.4) 

 

 
 

25.1 сурет 25.2 сурет 

 

Екінші жағынан 



89 

 

   

𝑙𝑛𝐽𝑠1 − 𝑙𝑛𝑗𝑠2 = −
𝐴шығ

𝑘𝑇
(
1

𝑇1
−
1

𝑇2
) 

                 (25.5) 

 Осы (25.4) және (25.5) өрнектерін салыстыра отырып Ашығ шығу 

жұмысының есептеу формуласын аламыз  

    

𝐴шығ = 𝑘𝑡𝑔𝛼 = 𝑘
𝑙𝑛𝐽𝑠1 − 𝑙𝑛𝐽𝑠2
1
𝑇2

−
1
𝑇1

 

                     (25.6) 

 Көбінесе ондық логарифмдерге амалдар қолдану ыңғайлы. Сондықтан  
NN lg3,2ln =  ара қатынасын пайдаланып, (25.6) формуласына мынадай түр 

береміз  

     
𝐴шығ = 2.3𝑘𝑡𝑔𝛼 

            (25.61) 

 

 Графикті (25.1 сурет) салу үшін тәжірибе жүзінде диодтың қанығу тогы 

тығыздығы мен катодтың температурасын (үш және одан да көп нүктелер алу 

керек) тәжірибе жүзінде анықтау қажет. Қанығу тогы тығыздығын зерттеліп 

отырған диодтың вольт-амперлік сипаттамасынан аламыз. Катодтың темпера-

турасын, оған берілетін  қуат түгелімен жылулық сәуле шығаруға кетеді деген 

ұйғарым бойынша табуға болады. Катод температурасының оны жылытуға 

жұмсалатын қуатқа тәуелділігі өте күрделі болғандықтан, оны анықтау 

арнайы мәселе болып табылады. Сондықтан бұл жұмыста вольфрам катоды 

үшін арнайы жүргізілген өлшеулер арқылы алынған 









=

kS

P
fT  тәуелділігінің 

бөліктеу графигі ұсынылады. 

 

 

 

 25.2 Тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

 Қондырғының электр схемасы 25.2-суретте көрсетілген. Зерттелетін 

диод пен тізбектің басқа элементтері ФПЭ-6 кассетінде жиналған. Қоректік 

көзі ИП, PVж вольтметрі мен анодтық токты өлшеуге арналған РА 

миллиамперметрі бөлек орналасқан. Анодтық токтың өлшеу шегін 20 мА етіп 

қояды. 

Катодты қыздыруға жұмсалған қуатты анықтау үшін қоректік көзінің 

панелінде орналасқан РА амперметрі мен PVж вольтметрі (ол ИП сол 

жағында) пайдаланылады. 

 Қылдағы ток күшін жайлап реттеу тұтқасы қоректік көзінің панеліндегі 

амперметр астында орналасқан Rж айнымалы кедергісі көмегімен іске асыры-

лады. 

 Анодтық кернеу қорек көзі панелінде орналасқан PV вольтметрімен өл-

шеніп, тұтқасы вольтметр астында орналасқан R потенциометрімен реттеледі.  
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25.3 Жұмыстың орындалу реті мен өлшеулер нәтижелерін өңдеу 

 25.3.1 Сұлбаның (25.2-сурет) барлық элементтерінің бір-бірімен 

қосылуын тексеріп, қондырғыны іске қосу. 

 25.3.2 Катод қылы тогының  керекті мәнін (1,62,2) А аралығында қою. 

Оған сәйкес қыл кернеуі мәнін жазу. 

 25.3.3 Диодтың вольт–амперлік сипаттамасын алу, ол үшін анодтық 

кернеуді әр 10 В сайын 10 В-тан 100 В-қа дейін өзгерте отырып, соған сәйкес 

анодтық токтың мәнін жазу. 

 25.3.4 Қыл тогының әртүрлі мәндері үшін 25.3.2 және 25.3.3 б. Екі 

реттен кем емес қайталау. Өлшеулердің барлық мәліметтерін 25.1-кестесіне 

жазу. 

 

25.1 кесте 

Iқ, А Uқ, В Iа, мА Uа, В 

    

 

 25.3.5 Диодтың вольт–амперлік сипаттамасы графиктерін салу. График-

терден қанығу токтарын анықтап, мына формула бойынша қанығу тогы 

тығыздығын есептеу 
( )

S

I
j наса

S = , 

мұндағы 261011 мS −=  -анод беті ауданы. 

25.3.6 Қылдағы ток күші мәндерінің барлығы үшін катодта бөлінетін 

қуаттың  катод ауданы бірлігіне келетін мәндерін есептеу 

 

    
k

нн

k S

uI

S

P 
= , 

мұндағы .1052,3 22 смSk

−=  

 Катодтың Т температурасының P/Sk шамасына тәуелділігі графигінен 

(зертханалық жұмыс стендісінде) Т температураны анықтау. Барлық алынған 

мәліметтерді 25.2-кестесіне енгізу. 

25.2 кесте 

№ Iа қан, 

мА 

jS, 

мА/м2 

lg jS Iқ, А uқ, В P/Sk, 

Вт/см2 

Т, К 1,
1 −К
Т

 

1 

2 

. 

. 

        

 25.3.7 Мына 







=

T
fjS

1
lg  тәуелділіктің графигін салып, электронның 

шығу жұмысын анықтау (25.61 формулаға қара). 

 25.3.8 Нәтижелерге талдау жасап, алынған нәтижелерді кестелік 

мәліметтермен салыстырып,  олардағы алшақтықтың себептерін түсіндіру. 
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 25.4 Бақылау сұрақтары 

 25.4.1 Шығу жұмысы деген не? Электронның металдан шығу жұмысы 

шамасы немен анықталады? 

 25.4.2  Термоэлектрондық эмиссия құбылысының мәні неде? 

 25.4.3  Вакуумдік диод қалай құралған, ол қалай жұмыс істейді? 

 25.4.4 Вакуумдік диодтың вольт–амперлік сипаттамасы нені көрсетеді? 

Оған тән ерекшеліктерді сипаттап беріңіз. 

 25.4.5  Қанығу тогы деген не?  Ол Is  шамасы неге байланысты? 

 25.4.6 «Ричардсон түзулері» тәсілінің мәні неде? Бұл түзулерді қалай 

алуға болады? Шығу жұмысын қалай анықтау мүмкін? 

 25.4.7 Тәжірибе қондырғысы неден тұрады? Оның жұмыс істеуін 

әңгімелеңіз. 

26  ЭМК-10  зертханалық жұмысы. Магнит өрісін модельдеу 

тәсілімен  зерттеу 

Жұмыстың мақсаты: магнит (электр) өрістерін оқып үйрену 

әдістерінің бірі математикалық модельдеу тәсілімен танысу. 

Тапсырмалар:  

- тогы бар өткізгіштер жүйесінің магнит өрісі моделін жасау; 

 - кернеулік сызықтарын құру; өткізгіштер жүйесінің индуктивтігін 

анықтау мысалы бойынша толық ток заңын қолдану икемділігін алу. 

 26.1 Теориялық  кіріспе 

Көптеген практикалық есептерді (мысалы, электрондық линзаларды 

және басқа электрондық құралдарды жасауда) шешу барысында кез келген 

пішінді электродтардың арасындағы кеңістіктердегі электр және магнит 

өрістерінің қалай бөлінетіндігін білу қажет болады. Мұндай өрістерді 

теориялық есептеу тек қарапайым  конфигурациялар үшін ғана орындалуы 

мүмкін, ал жалпы жағдайларда еш мүмкін емес. Сондықтан, күрделі электр 

және магнит өрістері тәжірибе жүзінде (мағынасы төменде әңгімеленетін) 

математикалық модельдеу тәсілімен зерттеледі.  

Электрстатикалық өрісті математикалық  модельдегенде нашар өткізгіш 

біртекті ортада (электролит, өткізгіш қағаз) стационар токтың  электр өрісінің 

потенциалды болатыны пайдаланылады. Бұл өріс электродтардың конфигура-

циясы бірдей болған жағдайда, диэлектрик ішіндегі электр өрісіне ұқсас. Егер 

электродтардың потенциалдары екі жағдайда да бірдей болса, онда 

потенциалдың диэлектрик ішіндегі бөлінуі өткізгіш ішіндегі бөлінумен бірдей 

болады. Өрістердің ұқсастығы олардың келесі қасиеттерінен де көрінеді, яғни: 

а) диэлектрик ішіндегі электр өрісі потенциалды, демек 

электрстатикалық өріс кернеулігі векторының тұйық контур бойынша 

циркуляциясы нөлге тең: 

0= ldЕ


. 

Өткізгіш орта ішіндегі стационар электр тогының j


 тығыздығы 
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үзіліссіздік теңдеуін қанағаттандырады, яғни: 

 

                                                  0= ldj


. 

Ом заңыны сәйкес: 

стацЕj


= , 

мұндағы j


- ток күші тығыздығы; 

 - ортаның меншікті өткізгіштігі; 

стац –стационар электр өрісінің кернеулігі, ал стационар өріс үшін: 

0= ldЕстац


; 

б) ұқсастық  шекаралық  шарттар арасында да бар: 

Е1 = Е2;   1Еn1 = 2Еn2;   1Еn1 = 2Еn2. 

Осы айтылғандардан, егер ортаның   өткізгіштігін   диэлектрлік 

өтімділікпен ауыстырып, ал электродтарды екі жағдайда да ұқсас етіп алып 

және ұқсас орналастырса, онда тогы бар өткізгіш орта электрстатикалық өрісті 

зерттеу үшін модель бола алады екен. 

Тұрақты токтардың магнит өрісін модельдеу мүмкіндігін қарастырайық. 

Өрістерді математикалық модельдеудің, осы өрістердің өзіне немесе олардың 

физикалық модельдеріне тікелей тәжірибелік зерттеу жүргізумен 

салыстырғанда біраз артықшылығы болады. Өткізгіш орта ішінде токтардың 

ағу жағдайы өрістің кез келген нүктесіндегі потенциалдарды оңай әрі сенімді 

түрде анықтау үшін ток өткізгіш вольтметрлерді, гальванометрлерді немесе 

оларға сай басқа да құралдарды (сұлбаларды) қолдануға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге, өткізгіш ортадағы токтардың бөлінуіне сыртқы 

электрстатикалық (магниттік) өрістер әсер етпейді. Ақырында, өрістердің 

сипаттамаларын (  ,  )  тікелей тәжірибе жүзінде анықтау қиындыққа әкеліп 

соғады немесе тіпті анықтау мүмкін емес болады. 

Ток күші I параллель өткізгіштердің магнит өрісі бейнесін, 

зарядтарының тығыздығы  осы өткізгіштердің электр өрісі  моделі ретінде 

алуға болады. Жеңіл болу үшін алдымен осындай өткізгіштердің біреуін  

шексіз жіңішке зарядталған қылды алайық. 

Осы өткізгіш (қыл) онымен салыстырғанда тыныштық күйде болатын К 

санақ жүйесінде, Е


 кернеулік және D


 электр ығысу векторларымен 

сипатталатын электрстатикалық өріс болады, ал олардың арасындағы 

байланыс изотроптық орта үшін: 

ЕD


 0= .                 (26.1) 

 

 Өрістерді түрлендіру заңынан, егер К санақ жүйесімен салыстырғанда 

тек электр өрісі ғана болса, ал К санақ жүйесімен салыстырғанда v  

жылдамдықпен  қозғалатын К жүйесінде электр өрісіне қоса тағы магнит өрісі 

пайда болады.  

 Қылға сәйкес Х осі бойымен  v  жылдамдықпен қозғалатын К санақ 
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жүйесіне (координат осьтерін К жүйесі координат осьтеріне параллель 

орналастырамыз) өтейік. Бұл жағдайда қылдың  заряды К  жүйесімен 

салыстырғанда -v   жылдамдықпен қозғалады да, I = v−  түзу ток ретінде 

болады. Бұл ток одан r аралықтықтағы кернеулігі  төмендегі формуламен 

анықталатын магнит өрісін (Кжүйесінде) тудырады, яғни:  

 

2 2

I v
H

r r



 
= = − .                (26.2) 

 

Екінші жағынан К жүйесінде зарядталған қылдың электрстатикалық 

өрісі бар:                     
r

D




2
= .                                   (26.3) 

 

 Осы екі өрістің конфигурациясы 26.1-суретте көрсетілген. 

 

 
   а)       б) 

26.1 сурет - Электрстатикалық және магнит өрістерінің ұқсастығы 

 

а) зарядталған қылдың электрстатикалық өрісінің индукция сызықтары 

мен эквипотенциал беттері; б)  токтың магнит өрісінің кернеулік сызықтары. 

Жоғарыдағы (26.2) мен (26.3) өрнектерін салыстырып және D


, H


 және 




 векторларының бағыттарын ескере отырып, 

 

0H vD vE    = = −    .                (26.4) 

 

Мына (26.4) алынған  нәтиже  осьтік симметриялы басқа 

конфигурациялы өрістерде де, атап айтқанда, осы жұмыста зерттелетін екі 

сымды желінің магнит өрісі  үшін де орындалады.   

Егер бақылау нүктесі сымдарға параллель электр өрісінің 

эквипотенциал бетімен сырғанаса, онда Н


 векторы осы электр өрісінің  

эквипотенциал сызығына жанама бойымен бағытталады (26.2 сурет). Бұл 

жағдайда  кернеулік: 

 

    drVdVEH /00  == ,      (26.5) 
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мұндағы  - өрістің электрлік потенциалы; туынды drd /  

эквипотенциал сызығына нормаль бағытта алынады. 

Бұл - қозғалмайтын санақ жүйесіндегі электр өрісінің эквипотенциал 

сызықтары қозғалатын санақ жүйесіндегі магнит өрісінің кернеулік 

сызықтары болып табылады деген сөз, яғни зарядталған өткізгіштердің 

электрстатикалық өрісі тогы бар сол өткізгіштердің магнит өрісі моделі бола 

алады. 

 

                              

                          26.2 сурет                                              26.3 сурет 

 

26.2 Жұмыстың теориясы және тәжірибе қондырғысының 

сипаттамасы 

Электрстатикалық өрістің эквипотенциалдары картасын ала отырып, 

параллель екі сымнан тұратын, модельденіп отырған  токтар жүйесінің магнит 

өрісі кернеулігі сызықтары картасы алынады. 

Модельдеу үшін өткізгіш орта ретінде өткізгіш қағаз қолданылады. 

Потенциалы мен кернеулігі екі координатқа тәуелді болатын жазық өрістер 

модельденеді. 

Қондырғының электр сұлбасы  26.3-суретте бейнеленген. 

 Ток өткізгіш қағаз үстіне бекітілген электродтарға ток көзінен 

тұрақтандырылған тұрақты кернеу беріледі. Сонда қағаз бетінде стационар 

электр өрісі пайда болады. Өткізгіш қағаз парағының әр нүктелеріндегі 

потенциалды  қозғалмалы контактылы R потенциометрі бар РG гальванометр 

(микроамперметр) арқылы қосылған Z зондпен өлшейді (тізбектің төрт бөлігі-

екеуі потенциометрдің тиегі мен оның шеткі контактарының арасы, ал қалған 

екеуі зонд пен қағаз парағы бетіндегі электродтар арасы тұрақты ток көпірін 

жасайды). Зондты потенциалы потенциометр тиегінің потенциалымен бірдей 

нүктеге қойғанда микроамперметрмен жүретін ток нөлге тең. 

Потенциометрдің төменгі контакты мен оның тиегінің арасындағы 

потенциалдар айырмасын PV вольтметрмен өлшейді. 

Өлшеулер нәтижесінде белгілі бір  адыммен алынған эквипотенциал  

сызықтар картасы жасалады. 

Магнит өрісі кернеулігін I тогы бар өткізгішті қамтитын, кернеуліктің 
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тұйық сызығы болып табылатын l контуры бойынша 
I

ldH


 циркуляциясын, 

толық ток заңын пайдаланып есептеуге болады. Циркуляцияның жуық мәнін 

есептеу интегралдау контурын (картада бұл үшін электр өрісінің электродқа 

жақындау эквипотенциалы алынады) 
il  кішкене бөліктерге бөлшектеу 

арқылы іске асады (26.3, а сурет).  

 Кернеулік (күш сызықтарын) салу үшін келесі әдіс (26.3, а сурет) 

қолданылады. Электродтарды қосатын сызықты  өрістің симметрия осімен дәл 

келетіндей етіп жүргізеді. Электрод бетіндегі О нүктесінен оған жақын О1 

эквипотенциалына дейінгі ара қашықтық өлшенеді. Бұл қашықтықты электрод 

беті бойына салып, электрод бетінде 1/ нүктесі алынады. Осы 1/ нүктесі 

арқылы электрод бетіне перпендикуляр 1/2 кесіндісі жүргізіледі. Бұл 1/2/ 

қашықтық электрод беті бойына салынады және т.с.с. Салу жұмысы 

симметрия осіне жеткенде бітеді.  Осыған ұқсас салу жұмысы О нүктесінің 

екінші жағына қарай жүргізіледі (әр салуды, электрод бетіндегі соңғы 

кесіндінің  симметрия осіне дейінгі ұзындығы оның алдындағы кесіндінің 

ұзындығынан артық болғанда ғана аяқтау жөн). Осылайша, электродқа жақын 

эквипотенциалды бөліктеп, алынған  (1; 2; 3; …;i ) нүктелері арқылы, оған 

келесі эквипотенциалмен қиылысқанша, перпендикуляр кесінділер 

жүргізіледі. Картаның барлық эквипотенциалдары бөлініп болғаннан кейін, 

алынған нүктелерді  қиылысу нүктесіндегі эквипотенциал сызықтарға 

ортогональдығын ескере отырып, өзара қисық сызықпен қосу (егер өрістің екі 

симметрия осі бар болса, мысалы, екі сымды желінің өрісі, онда күш 

сызықтарын бірден екі электродтардан бастап жүргізу қолайлы болады). 

Әр кесінді 
il  үшін Hi өріс кернеулігін мына өрнектен анықтауға  

болады, яғни 

 
     

    26.3 сурет 

 

0 1

0i

i

H v
r

 


−
=


,                           (26.6) 
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мұндағы ir - кернеулік сызықтарындағы кесінділердің ортаңғы 

нүктелері мен электрод бетінің ара қашықтығы; 

0  және 1  - электрод пен электрстатикалық эквивалент моделінің  

электродқа жақындау эквипотенциал сызығының потенциалдары. 

Толық ток заңы бойынша магнит өрісі кернеулігі векторының 

циркуляциясы: 

0 0 1( ) .i
i i

i i i

l
H l v I

r
  


 = − =


      (26.7) 

 

Бұл (26.7) өрнектен модельдің қайтара есептеу көбейткішін (санақ жүйе-

сінің қозғалыс жылдамдығына пропорционал шама) анықтауға болады, егер 

модельденетін жүйенің ток күші мәнін 1 А десек, онда: 

 

                     
1

0 0 1( ) ( )i

i i

l
K v

r
    −

= − =


 ,                         (26.8) 

 

 мұндағы ir - электрод бетіндегі кесінділер мен жақын 

эквипотенциалдардың  ортаңғы нүктелері арасындағы қашықтық. 

Қайтара есептеу көбейткішінің көмегімен (26.8) бөлініп алынған 

кернеулік сызығының әр il  бөлігіндегі магнит өрісі кернеулігі анықталады: 

 

                         ii rKIH = / .                  (26.9) 

Зерттелетін модель  модельденетін өткізгіштер жүйесінің индуктивтігін 

де табуға мүмкіндік береді. Ол үшін индуктивтік анықтамасын IФL /=  

пайдаланған жөн, мұндағы Ф - ток жүретін өткізгіштер арасындағы (26.3, б -

сурет) haS =  аудан арқылы өтетін магнит ағыны. Магнит ағыны: 

 

0 0 k k

kS

HdS h H r  = =  , 

мұнда Hk–өткізгіштердің центрлерін қосатын сызықта жататын 

нүктелердің магнит өрісі кернеуліктерінің мәндері; 

kr - сәйкес кернеулік сызықтарының арасындағы қашықтық (26.3 сурет, 

а). 

Мынаны ескерсек: 

0 1

k
k

k

I
H K

r



 


=

− 
, 

онда, Ф магнит ағыны үшін: 

0

0 1

U
hK I 

 
=

−
, 

мұндағы U  – модель электродтары арасындағы потенциалдар 

айырмасы.  
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Магнит ағынын есептеп алып, өткізгіштер жүйесінің  индуктивтігін табу 

оңай. 

                                 
10

0



−

==
U

K
h

L
Lп .                        (26.10) 

Алынған индуктивтік мәнін оның теориялық мәнімен салыстыруға 

болады. Диаметрі d , ара қашықтығы а екі параллель өткізгіштен тұратын желі 

үшін ол былай анықталады 

                                     .
2

4

0

d

da
nLп

+
= 




               (26.11) 

 

26.3  Жұмыстың орындалу реті және өлшеулер нәтижесін өңдеу 

 

26.3.1 Өлшеулер жүргізілетін қондырғымен танысу. Дәптерге 

масштабты сақтай отырып, модельденетін өрістің кеңістік торын және 

электродтар пішінін көшіріп салу. 

26.3.2  Өлшеулер жүргізілетін сұлбаны қосу (26.3 сурет). 

26.3.3  Зонд потенциалын электродпен салыстырғанда 2 В-қа қою. 

Зондты өрістің осьтік сызығы үстіне  сәйкес электродқа жақын қойып, оны 

осы сызық бойымен қозғалта отырып, берілген потенциалға сәйкес нүктені 

табу керек. Бұл кезде микроамперметрдің көрсетуі нөл. Нүкте координатын 

дәптерге көшіру. Артынан зондты өріс бетімен  оңға және солға (шамамен 2 

см) жылжыта отырып, потенциалы осындай басқа нүктелерді табу. Осылайша  

тағы да бірнеше нүктелер алу керек. Нүктелерді өзара қисық сызықпен қосу 

арқылы эквипотенциал сызықты салып, жанына потенциал мәнін жазу. 

26.3.4 Вольтметрдің РV көрсетуін  әр ретте 1 В-қа өзгерте отырып, 

келесі  эквипотенциал сызықтарды салу. 

26.3.5 Жұмыс әдістемесінің түсіндірмесі бойынша бірінші 

эквипотенциал (магнит өрісінің кернеулік сызықтары) үшін Нi  кернеулік 

векторларын салу. Ток күшінің I мәнін 1 А деп және оның өткізгіш ішіндегі 

бағытын бере отырып, оларды өткізгіштердің қималарындағы бейнелерде 

көрсету. Токтың алынған бағытына сай кернеулік сызықтарын тілшелермен 

көрсету. 

26.3.6 Алдын ала модельдің қайтара есептеу көбейткішін (26.8) анықтап 

алып, бірінші эквипотенциал үшін Нi, ал келесілер үшін Нк магнит өрісі 

кернеуліктерін (26.9) бойынша есептеу. 

26.3.7  Модельденуші желінің ұзындық  бірлігіне келетін индуктивтігін 

(26.11) бойынша есептеу. Алынған мәнді теориялық мәнімен салыстыру. 

26.3.8  Өлшеулер нәтижелерін өңдеу және қорытынды жасау. 

26.4  Бақылау сұрақтары 

26.4.1  Магнит өрісін модельдеу тәсілінің негізі неде? 

26.4.2 Толық ток заңы, оның берілген жұмыста қолданылуы. 

26.4.3 Магнит өрісінің кернеулігі. Осы жұмыста өріс кернеулігін 

анықтау. 
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27  ЭМК-11 зертханалық жұмысы. Жердің магнит индукциясының  

горизонталь құраушысын анықтау 

Жұмыстың мақсаты: жердің магнит индукциясының горизонталь 

құраушысын тәжірибе жүзінде анықтау тәсілін игеру. 

Тапсырма: жердің магнит индукциясының горизонталь құраушысын 

анықтау 

27.1 Жұмыстың теориясы 

Жердің магнит өрісін біртекті магниттелген шар деп қарастыруға 

болады. Магнит полюстерінің координаттары: солтүстік / оңтүстік 

географиялық полюске жақын / 78° оңтүстік ендікте және 111°шығыс 

бойлықта, ал оңтүстік / солтүстік географиялық полюске жақын / 78° 

солтүстік ендікте және 69° батыс бойлықта жатады. Магнит осі географиялық 

оське 11° бұрыш жасай отырып, Тынық мұхитына қарай 1140 км ығысқан. 

Магнит полюстері және осі уақыт бойынша кеңістікте орындарын өзгертіп 

отырады. Магнит өрісінің күш сызықтары шамамен Жердің центрінен 

оңтүстік полюстен шығып солтүстікке кіріп жатады. Жердің магнит өрісінің 

құраушылары оның бетінде мына аралықтарда өзгереді, яғни магнит 

индукциясының толық векторы (ендікке байланысты)  + 62 ден - 73 мкТл 

дейін, горизонтал  құраушысы Вг -  0 ден 41 мкТл-ға дейін. Жердің магнит 

өрісі ғасырлық  өзгерістерге (қазіргі заманда әр 10 жылда  1% -ға) кеміп 

отырады. Шындығына келсек, біртекті магниттелген шармен салыстырғанда 

жердің өрісінің конфигурациясы күрделірек болады, өйткені  магниттік 

аномалиялар  өрісі, жерден тыс  денелер өрісі қосылады. Жердің магнит 

өрісінің бас көзі оның сұйық  ядросындағы құйынды токтар деген болжам 

жасалып отыр.   

Қарастырып отырған әдісте жердің магнит өрісінің горизонталь 

құраушысы тангенс-гальванометр деп аталатын аспаппен өлшенеді. Аспап 

вертикаль орналасқан бірнеше дөңгелек орамдардан тұрады, ал оның 

ортасында магнит тілшесі бекітіледі.  

Жер тарапынан тілшенің полюстарына әсер ететін өріс дөңгелек токтың 

центріндегі магнит индукциясының өрісіне тең деп алуға болатындай тілше 

қысқа болуға тиіс магнит тілшесі вертикаль осьті айнала қозғалғандықтан, 

жер тарапынан Во индукциясының горизонталь құраушысы Вr әсер етеді. 

Катушкада ток болмаған кезде тілше Во бағытымен бағыттас, яғни меридиан 

(жер бетінің берілген нүктесі мен жердің магниттік полюстері арқылы өтетін 

жазықтықтарда ) жазықтығында орналасады.  

 Егер орамдар арқылы ток жіберетін болсақ, орамдар цетрінде Во-ға пер-

пендикуляр ВI магнит индукциясы пайда болады (27.1 сурет ).  

Тілше екі  өріс әсерінен α бұрышқа бұрылып, қорытқы В өрісінің 

бағытымен орналасады.  

          Суреттен BI= Вг tg(α) екенін көреміз. Био-Савара-Лаплас заңы бойынша 

орамдар центріндегі магнит өрісінің индукциясы: 
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мұнда N- орам саны,  

R – орам радиусы 

 

 
 

27.1 сурет 27.2 сурет 

 

Олай болса 0 0
2 2

Г

IN I N
B ctg

R tg R
  




= =


. Осы формула бойынша жердің 

магнит индукциясының 
ГB - горизонталь құраушысын тәжірибе жүзінде 

анықтауға болады. 

 

 27.2 Тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

Жердің магнит индукциясының горизонталь құраушысын өлшейтін 

қондырғының электр сұлбасы 27.2 - суретінде берілген. Тангенс - 

гальвонаметрдің тізбекке қосатын орам санын әртүрлі етіп алуға болады. 

Магнит тілшесінің бұрылу бұрышын есептеу үшін тангеyс-гальвонаметр 

шкаламен жабдықталған. 

П-айырып-қосқыш кілті арқылы токтың бағытын кері бағытқа 

өзгертуге болады. Демек, осыған орай магнит өрісінің де /Вг мен Β / бағыттары 

өзгереді. Токтың шамасын өлшеп және оны реттеп тұру үшін миллиамперметр 

мен реостатты пайдаланамыз. 

 27.3 Жұмыстың орындалу реті және  өлшеулер нәтижелерін өңдеу 

 27.3.1 Катушка жазықтығын магнит меридианы жазықтығымен дәл 

келтіру. 

 27.3.2 Өлшеу жүргізетін тізбекті жинау және желіге қосу. 

 27.3.3 Тізбекке токты қосып, токтың бір нақты мәнінде тілдің α1 бұрылу 

бұрышын өлшеп, айырып-қосқыш кілті арқылы токтың бағытын кері бағытқа 

өзгертіп, α2 бұрышын өлшеу. Берілген ток мәні үшін ауытқу бұрышының 

орташа арифметикалық мәнін алады, яғни .
2

21 


+
=  

          Өлшеулер нәтижелерін 27.1- кестеге енгізіңіз. 

27.3.4 Орам санының екі мәні үшін 2.3.3 б. амалын 6 рет орындау. 

27.3.5 Өлшеулер мәліметтері бойынша Вг, <Вг> және P=0,9 үшін 

сенімділік интервалын табу. 
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27.3.6 Алынған нәтижені әртүрлі ендіктер үшін жердің Вг мәнімен 

салыстырыңыз. 

 

 27.1 кесте 

N 

орамдар 

саны 

I, A 1 2  tg Вг, 

мкТл 
Вг, 

мкТл 

        

27.4 Бақылау сұрақтары 

27.4.1 Магнит өрісінің индукциясы дегеніміз не? Оның физикалық 

мағынасы? 

27.4.2 Дөңгелек ток өрісінің магнит индукциясы неге байланысты? 

  27.4.3 Тангенс-гальванометрдің жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 

  27.4.4 Катушка жазықтығын қалай орналастыру қажет? Себебі неде? 

27.4.5 Жердің магнит өрісі индукциясының горизонталь құраушысын 

анықтау әдістемесі неге негізделген? 

27.4.6 Жердің магнит өрісі конфигурациясы қандай? 

 

28 ЭМК-12 зертханалық жұмысы. Соленоидтың магнит өрісін Холл 

датчигі арқылы оқып үйрену 

Жұмыстың мақсаты: магнит индукциясын өлшеу тәсілдерінің бірін 

игеру. 

Тапсырмалар: 

- Холл тұрақтысын және ток тасымалдаушылар шоғырын анықтау; 

- соленоид осіндегі магнит өрісі индукциясын анықтау. 

28.1  Жұмыстың әдістемесі 

Соленоид цилиндр каркасқа бір-біріне тығыз орналасқан бірнеше қабат 

құрайтын сым орамынан тұрады. Соленоидтың негізгі сипаттамаларының бірі 

ұзындық бірлігіне келетін n-орам саны болып табылады. 28.1-суретте 

соленоидтың қимасы кескінделген. Сым орамдары іс жүзінде бірнеше қабат 

болып оралады. 

Орамдар сымынан ток жүргенде соленоидта магнит өрісі пайда болады. 

Соленоидтың осінде, оның кез келген О нүктесінде В


 индукциясы мына 

формуламен анықталады: 

0 1 2

1
(cos cos )

2
n    = −               (28.1) 

 

мұндағы 
1
 және 

2
- соленоид осі мен зерттеліп отырған О нүктесінен 

соленоидтың бас жағындағы және соңғы орамдарына жүргізілген сәулелер 

арасындағы бұрышта 
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Шексіз ұзын соленоид (L>>r) үшін 
1
=0, 

2
=  болады да, (28.1) 

формуласы мына қарапайым түрге келеді: 

 

0 .n  =                           (28.2)  

                       

Берілген жұмыста соленоид магнит өрісін тәжірибе жүзінде зерттеу 

үшін Холл эффектісіне негізделген тәсіл қолданылады. Көлденең қимасы bhg  

тең металл пластина арқылы электр тогын жүргізіп ( j


 ток тығыздығы) 

 

       
 

                      28.1 сурет                                             28.2 сурет 

 

және оны магнит индукциясының B


 күш сызықтарына перпендикуляр 

орналастырсақ, онда j


 ток тығыздығы мен B


 магнит индукциясына 

перпендикуляр бағытта кернеулігі E


 электр өрісі пайда болады (28.2 сурет). 

 

 

Бұл жағдайда пайда болатын 
x
(потенциалдар айырмасы (Холл ЭҚК-

і) ток күші тығыздығына, магнит индукциясына және пластинаның b еніне 

тура пропорционал: 

     bBJRх    = .                (28.3) 

 

         Бұл өрнектегі j ток тығыздығын датчикпен ағатын ток күші Ig және bhg 

датчик қимасының ауданы арқылы алмастырсақ (hg –датчик қалыңдығы):  

 

g

g

x
h

BI
R= [ .                (28.4) 

 

Пропорционалдық коэффициент R мынаған тең: 

R
ne

=
1

,        (28.5) 

мұндағы n  – ток тасымалдаушылар концентрациясы;  

          e  - элементар заряд;  

 R - Холл тұрақтысы. 
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28.2 Тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

Берілген жұмыста басқару тогы Ig =90 мА болып келетін жартылай 

өткізгіш Холл датчигі (Х501 маркалы) қолданылады. Холл датчигі 

соленоидтың бір ұшына орналасқан. Магнит өрісі бойымен бағытталған 

датчиктің қалыңдығы һд=0.2 мм.  

Соленоид ішіндегі датчиктің орнын анықтау үшін штоктың бүйір бетіне 

шкала орналастырылған. 

 
 

28.3 сурет 

 

 28.3 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 28.3.1 Холл датчигін бөліктеу (граудировка) және токты тасымалдайтын 

бөлшектердің концентрациясын анықтау: 

  - штокты орта шамасына қойыңыз («О» шкаласы); 

  - ток көзін және цифрлық вольтметрді 220 В желіге қосыңыз. Токтың Іс= 

0.5 A ; 1А; 1,5 А; 2А мәндері үшін соленоид центріндегі Холдың ЭҚК-ін 

өлшеп, мәндерін 28.1- кестеге енгізу; 

  - формула (28.2) бойынша ток күшінің берілген мәндері үшін магнит 

өрісінің индукциясын есептеп,  кестеге енгізу; 

  - әр өлшеу үшін (28.4) формуласынан Холлдың R тұрақтысын есептеп 

тауып, оның <R> орташа мәнін анықтау; 

  - <R> орташа мәні бойынша (28.5) формуласын қолдана отырып,  Холл 

датчигіндегі ток тасымалдайтын бөлшектердің n концентрациясын анықтау. 

 

28.1 кесте 

Ic, A  , B B, Tл R, 

м3Кл-1 

< R >, 

м3Кл-1 

n, м-3 

      

 

28.3.2 Магнит өрісінің индукциясының z координатасына байланыс-

тылығын (- 100100) аралығында зерттеу. 

  - оқытушының нұсқауы бойынша соленоидқа токтың бір мәнін беру; 

  - датчик орналасқан штокты Δz=1 см аралығында соленоид бойымен 

жылжыта отырып, Холлдың ЭҚК-ін өлшеу.  Алынған нәтижелерді 28.2- 
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кестеге енгізу; 

  -  <R> орташа мәні бойынша (28.4) формуланы қолдана отырып, Холл 

датчигінің әрбір орны үшін магнит индукциясын есептеу, алынған 

нәтижелерді 28.2- кестеге енгізу; 

  - 28.2- кестедегі мәндер бойынша В= f(z) графигін сызу; 

- алынған нәтижелер бойынша талдау жасап, қорытындыны тұжырымдап, 

алынған В(z) тәуелділігін теориямен салыстыру.  

          

 28.2  кесте 

z, мм 100 90 80 * * 

 
  ,       

B, Тл 

 

     

28.4 Бақылау сұрақтары 

  28.4.1 Магнит индукциясы векторы-магнит өрісінің негізгі сипаттамасы. 

 28.4.2 Соленоид осіндегі магнит өрісі индукциясы нүктенің 

координатына қалай байланыста болады? 

 28.4.3 Шексіз ұзын соленоид үшін магнит индукциясының өрнегі 

қандай? 

  28.4.4 Холл эффектісінің мағынасы неде? 

  28.4.5 Холл датчигі деген не? Ол берілген жұмыста соленоидтың магнит 

өрісін зерттеу үшін  қалай қолданылады? 

29 ЭМК-13  зертханалық жұмысы. Айнымалы магнит өрістеріндегі 

ферромагнетиктердің магниттік сипаттамаларын және гистерезис 

тұзағын анықтау 

Жұмыстың мақсаты: айнымалы магнит өрісіндегі 

ферромагнетиктердің магниттелу және оның магнитсіздену процестерін оқып 

үйрену. 

Тапсырмалар: 

  - магниттеліунің ( )HfB =  негізгі қисығы мен магнит өтімділігінің 

( )Н =  өpic кернеулігіне байланыстылығын анықтау; 

  - берілген ферромагнетик үлгісінің негізгі магниттік сипаттамаларын 

анықтау. 

 

29.1 Жұмыстың теориясы 

Магниттік қасиеттері бойынша ферромагнетиктер күшті магниттелетін 

заттар болып саналады. Олар үшін индукция өрісі Β (немесе магниттелу J) 

мен өріс кернеулігі Η арасындағы байланыс (магниттік гистерезис тұзағы) өте 

күрделі болады.  

Қалдық индукция Вr (немесе қалдық магниттелу Jr), коэрцитивтік күш Нс, 

бастапқы μ0 және максимал μмах магнит өтімділіктері ферромагнетиктердің 
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негізгі сипаттамалары болып табылады және олардың химиялық құрамы мен 

заттардың ішкі құрылысына байланысты.  

Берілген ферромагнетик үлгісін циклды түрде магнитсіздендіргенде, 

процесс қайтымсыз болғандықтан, магнит өрісінің энергиясы шығындалады, 

оны гистерезис шығыны деп атайды. Шығындалған энергия ферромагнетик 

үлгісінің жылу энергиясына айналады да, ол қызады. Бұл құйынды токтар 

тудыратын қызуға қосымша қызу құрайды. Гистерезис шығыны Q гистерезис 

тұзағының ауданына пропорционал және бір магниттендіру- магнитсіздендіру 

циклы үшін: 

BdНQ


= .                   (29.1) 

интегралымен анықталады. 

Ферромагнетиктің гистерезис тұзағы мен магниттеліну қисығын бұл 

жұмыста осциллограф арқылы аламыз. Ол үшін айнымалы токтың магнит 

өрісіне зерттеліп отырған ферромагнетик үлгісін орналастырамыз. 29.1 -

суретте гистерезис тұзағын бақылайтын қондырғының негізгі сұлбасы 

берілген. Зерттелетін үлгі ретінде феррит тороиды Τ қолданылады. 

 

  

29. 1 сурет 29.2 сурет 

 

 Егер тороидтың бірінші орамасы I1 айнымалы токпен R1 кедергісі 

көмегімен қоректенетін болса, онда магнит өрісінің кернеулігі мына 

формуламен есептеледі: 

                                       
11InH = ,                         (29.2) 

 

           мұндағы n1 – орамдардың сызықтық тығыздығы (бірінші орамадағы 

ұзындық бірлігіне келетін орам саны).  

Осциллографтың горизонталь ауытқытушы пластинасындағы кернеу 

магнит өрісінің Н кернеулігіне тура пропорционал: 

                       1

1

11 R
n

H
RIU x = немесе H

n

R
U kU

x x
= =1

1

1
,               (29.3)  

мұнда   k
n

R

N

R r
T

1

1

1

1

1
2

= =
 

 

( rT - тороидтың орта сызығының радиусы). 
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Тороидтың екінші орамасында қозатын индукция ЭҚК-і: 

 

                                                 dtdi / −= . 

 

Толық магнит ағыны SBN2= , болғандықтан, мұндағы S -көлденең 

қимасының ауданы;  

2N  - екінші орамадағы орамдар саны, ондай болса:  

 

                   
dt

dB
SNi 2= и 

SNdt

dB i

2


= .     (29.4)

  

Осциллографтың вертикаль пластинасына Β мәніне пропорционал Uy 

кернеу беру үшін екінші орама мен осциллограф тізбегіне интегралдаушы 

буын (29.1-суретте R2C ұяшығы) қосу керек. Шынында да (29.4) теңдігінен: 

 

2

1
.iB dt

N S
=    

 

Индукция ЭҚК-і айнымалы ток үшін Ом заңынан анықталады: 

 

2

2

2

22 )
1

(
c

LRIi


 −+= .                 (29.5) 

 

Бұл (29.5) формулада екінші орамадағы орам саны өте аз болғандықтан, 

екінші орамадағы өздік индукция ЭҚК-і ескерілмеген. 

Актив R2 кедергісін және С сыйымдылықты индуктивтік және 

сыйымдылық кедергілері актив кедергіден өте аз болатындай етіп таңдап 

алынады. Ондай болса i =I2 R2  деп алуға болады, сондықтан:  

2
2

2

R
В I dt

N S
=  .         (29.6) 

Бұл өрнектегі 2I dt  шамасы конденсатор астарларындағы  q зарядқа 

тең, ал ол q = СUу, ендеше (29.6) формуласынан Uу және В шамаларының  

арасындағы мына  байланыстылықты аламыз, яғни:  

 

 yy Uk
SN

CR
B 2

2

2 U == ,                 (29.7) 

мұндағы ( )SNCRk 222 /= .  

Бұдан С конденсатордағы кернеудің шамасы ферромагнит өзегіндегі Β 

магнит өрісінің индукциясына пропорционал екенін көреміз. 

 Горизонталь және вертикаль пластиналарына Uy және Ux кернеулерін 

берсек, онда бір-біріне перпендикуляр  тербелетін электрон сәулелерінің тепе-
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теңдік қалыпқа, экран центріне қатысты қосылу нәтижесін аламыз. 

Тербелістің толық периоды ішінде сәуле осциллограф экранында  белгілі бір 

масштабпен  гистерезис тұзағын береді, бұл (29.2) және (29.7) тендіктерінен 

көрінеді. Алынған гистерезис тұзағы зерттеліп отырған ферромагнетиктің 

магниттік қасиеттерін оқып үйренуге үлкен арқау болады. 

29.2 Тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

Айнымалы магнит өрісінде гистерезис тұзағын алу үшін  ФПЭ-07 

қондырғысы қолданылады, 29.2 -суретте оның негізгі сұлбасы кескінделген. 

Зерттелетін ферромагнетик ретінде ферритті тороид Τ қолданылады. 

Тороидтың N1=200 орам санынан тұратын  бірінші орамасы дыбыс жиілікті 

айнымалы ток генераторынан ПQ қоректенеді. 

Кедергі R1 = 100 Ом. Екінші ораманың орам саны N2=50 , кедергі R2 =24 

кОм, конденсатор сыйымдылығы С=0,047 мкФ. Торидтың орташа радиусы rт 

=11,5 мм, тороид қимасының ауданы 72·10-6 м2.  

 

29.3 Жұмыстың орындалу реті және өлшеулер нәтижелерін өңдеу 

  29.3.1 Сұлбаны (29.2 сурет) жинау. Блок ПQ мен осциллографты желіге 

қосып олардың қызуы үшін 5-7 минут күту. Тербеліс жиілігін 2 кГц мәніне 

қойып, осциллографгың горизонталь жаймаламасын ажыратып тастау. 

  29.3.2 Дыбыс жиілікті генератордан берілетін кернеуді өзгерте отырып, 

орамадағы магниттелу тогының ферромагнетиктің магниттелуінің қанығу 

мәніне жететін шамасын аламыз. Осциллографтың «күшейту» тұтқасының 

көмегімен экранды толық қамтитын гистерезис тұзағының дұрыс пішінін алу 

(бұл амалдар оқытушы немесе зертханашы басшылығымен орындалады). 

  29.3.3 Экраннан миллиметр қағазына (немесе дәптерге) гистерезис тұза-

ғының суретін түсіріп алу. Координаттар осьтеріне экран торының бөліктер 

құны шамасын  салу. 

29.3.4 Дыбыс жиілікті генератордың шығу кернеуін азайта отырып, 

гистерезис тұзағының үйірін алыңыз (5 түрлі циклдан аз болмауы тиіс). 

Әр тұзақ үшін олардың төбелерінің хi  және yi   мәндерін анықтап, олардың 

орташа мәндерін табу: 

 

 x
x x

i

i i
=

+ + −

2
;  y

y y
i

i i
=

+ + −

2
. 

 

 Алынған мәліметтерді 29.1-кестеге  енгізу. 

29.3.5 Мына шамалардың N1, R1, rт, R2 , C, N2, S мәндері бойынша k1 және 

k2.коэффициенттерін есептеу. 

  29.3.6 Мына (29.3), (29.7) формулалары арқылы Нi және Вi мәндерін 

барлық тәжірибелер үшін есептеп, есептеу нәтижелерін 29.1-кестеге енгізу. 

Нi және Вi мәндерін есептегенде электрон сәулесінің хi yi осьтері бойынша 

ауытқуы Ux және Uy кернеуін беретінін және «X», «У» каналдарының 
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күшейткіш коэффициенттерімен анықталатынын ескеріңіз:  

 

yxkU xx = y U, . 

 

kx және ky - коэффициенттері мәндері зертханалық стендте көрсетілген. 

 29.3.7 Алынған Нi , Bi барлық мәндері үшін зерттеліп отырған заттың µ 

магнит өтімділігін есептеу (В=μ μQ Η формуласын қолданыңыз). Есептеу 

нәтижелерін 29.1- кестеге енгізу. 

 

29.1  кесте 

Тәжірибе 

нөмірі  
iх+  ix−  хi 

шк. 

бөл 

Нi, 
A

м
 iy+  iy−   yi , 

шк. 

бөл. 

Bi, Тл µi 

1 

2 

… 

         

 

 29.3.8 Магниттелудің В=В(Н) негізгі қисығын және магнит өтімділігінің 

µ=µ (Н) өріс кернеулігіне тәуелділігін бір графикке салу. µ=µ (Н) қисығының 

графигі бойынша ферромагнетиктің магнит өтімділігінің максимал мәнін 

анықтау. 

 29.3.9 Миллиметрлік қағазға түсірілген шекті гистерезис тұзағынан  

экран торының бөлік құнына сәйкес Нс пен Вr координаттарының орташа 

мәндерін табу: 

    x
x x

c

c c
=

+ + −

2
 және  y

y y
r

r r
=

+ + −

2
. 

Зерттеліп отырған ферромагнит үлгісінің Нс коэрцитив күшін және Br 

қалдық индукциясын (29.3.6-б. ұқсас). Барлық мәліметті 29.2-кестеге енгізу. 

 

29.2  кесте 

|+хс | |-хс | <xc> |+yr | |-yr| <yr> Hc, 
A

м
 

 

Br, Тл Sшек, 

бөл2 

Q,Дж 

          

   

  29.3.10 Шекті гистерезис ауданы S бойынша магнитсіздендірудің бір 

циклындағы гистерезис шығынын мына формуламен Q = k1 kx k2 ky Sшек 

есептеу, (мұнда (4.1) формуласы қолданылған). Нәтижесін 29.2-кестеге енгізу. 

29.3.11 Алынған мәліметтерге баға беру (оларды анықтамалық 

мәліметтермен салыстыру). 

  29.3.12 Алынған нәтижелер негізінде зерттелген ферромагнетиктің  

басты қасиеттері туралы  қорытынды жасау. 
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29.4 Бақылау сұрақтары 

  29.4.1 Ферромагнетиктердің магниттелуінің механизмі қалай? J 

магниттелу шамасының физикалық мағынасы? 

  29.4.2 Ферромагнетиктердің негізгі ерекшеліктері неде? 

 29.4.3 Магнит гистерезисін  осциллограф экраны бетінде қалай 

бақылауға болады? Тәжірибе қондырғының жұмыс істеу принципін 

түсіндіріңіз. 

 29.4.5 Берілген жұмыста ферромагнит затының негізгі сипаттамалары 

қалай анықталады? Олар қандай шамалар? 

 29.4.6 Қандай ферромагнетиктер жұмсақ магнит, ал қайсысы қатаң 

магнит болып табылады? Олар қайда қолданылады ? 

 

30 ЭМК-14 зертханалық жұмысы. Темірдің магниттік қасиеттерін 

оқып үйрену 

Жұмыстың мақсаты: ферромагнетиктердің қасиеттерін оқып үйрену. 

Тапсырмалар: 

  -темірдің негізгі магниттелу қисығы мен гистерезис тұзағын aлy; 

  -негізгі магниттелу қисығынан темірдің магнит өтімділігін анықтау; 

  -  μ = μ(Η) тәуелділігі графигін құру. 

 

30.1 Жұмыстың теориясы 

Темір ферромагнетиктер қатарын құрайды. Ферромагнетиктердің 

ерекше белгісі олардың магниттік қабылдағыштықтары мен магниттік 

өтімділіктері үлкен мәндерге ие болады, сонымен қатар, магнит өріс 

кернеулігі Η пен магниттелу J (немесе Η пен магнит индукциясы Β) 

арасындағы байланыс сызықты болмайды.  

Ферромагнетиктің магниттелу қисығы 30.1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

   30.1 сурет    30.2  сурет 

 

Егер үлгі алғашында толық магнитсізделген болып, Н магнит өрісі кер-

неулігін нөлден бастап арттырған сайын J магниттелу бастапқыда жылдам 

өседі, одан кейін өсу  азайып, ең ақырында, қанығу күйі деп аталатын мәніне 
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жетеді, әрі қарай Η өріс кернеулігін қанша өсірсек те магниттелу өспейді. 

Мына J(Н) и В(Н) тәуелділіктердің графиктері (30.1, 30.2-суреттер) 

JHB


00  +=  болғандықтан, бір-бірінен өзгеше болады. Сондықтан 

магниттелу Јқ қанығуға жеткеннен кейін индукция Н өріс кернеулігінің 

есебінен өсе береді. 

Ферромагнетиктердің ең маңызды сипаттамаларының бірі-магнит 

өтімділігінің  өрістің Н кернеулігіне тәуелділігі (30.3 сурет). 

 

H

B

0
 =                            (30.1) 

Бұл қисықтың максимумы (максимал өтімділік) бар. Магнит өтімділігі 

нөлден басталмай бір μа шамасынан басталады, оны бастапқы магнит 

өтімділік деп атайды. Бұл жұмыста темір өзекшенің магнит өрісін оған 

оралған өткізгіштегі токты өзгерту арқылы аламыз. 

 

 
 

30.3 сурет 30.4 сурет 

 

Егер де өзекше толық магнитсіздендірілсе, онда токтың шамасын 

нөлден бастап өсіре отырып, Β мен Η байланыстылығын алуға болады, оны 

магниттелудің негізгі қисығы деп атайды (30.4-суреттегі ОВ1 қисығы). 

Индукция қандай да болмасын бір В1 мәніне жеткен соң, орамдағы токты 

азайтсақ, индукция ОВ1 ден жоғары жататын B1Br  қисығымен өзгереді.  

 Бұдан біз Β магнит индукциясы өзгерісінің Η кернеулік өзгерісінен 

қалатынын көреміз. Бұл құбылыс магнит гистерезисі деп аталады. Гистерезис 

салдарынан, үлгінің алғашында өріс кернеулігінің қандай өрісте 

болғандығына байланысты, Η кернеуліктің бір мәніне бірнеше индукция Β 

мәні болуы мүмкін. Сыртқы өрісінің кернеулігі нөлге тең болғанда, 

магниттелу жойылмай,  Вr қалдық индукциясы деп аталатын мәнге ие болады. 

 Ферромагнетикті магнитсіздендіру үшін оны туғызатын өріске қарама-

қарсы бағыттағы Нс өpic беру керек. Егер осы өрісті (- Н) нөлден бастап 

арттыра берсе, онда  индукцияның өзгерісі Вr - Нc - В2. қисығымен жүреді. 

Индукция В нөлге тең болатын - Нс кернеулік коэрцитивтік күш деп аталады. 

Өріс кернеулігінің (- Н) жеткілікті мәнінде ферромагнетик қанығуға дейін 

магниттеледі, бірақ магнителудің бағыты + Н мәніндегіге қарағанда қарама-

қарсы бағытта болады. Егер  индукция В2 мәндері абсолют шамасы бойынша 
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В1 мәндеріне тең болса, онда теріс өріс нөлге дейін кемігенде және одан әрі оң 

мәндеріне қарай өскенде, индукцияның өзгерісі В1Вr-В2  ұқсас, гистерезис 

тұзағының В2 -Вr В1 бұтағы бойынша өзгереді. Егер индукция өзгерісі бір 

бағыттағы қанығудан екінші бағыттағы қанығуға дейін өтетін болса, онда оны 

гистерезистің максимал тұзағы дейді. Егер Н-тың амплитудалық мәнінде 

магниттелу қанығу мәніне жетпесе, онда жеке цикл деп аталатын тұзақтар 

құрайды, олар максимал тұзақтың ішінде жатады. Әлбетте, коэрцитив күштің 

Нс және қалдық индукцияның шын мәндері тек максимал тұзағынан алынады. 

30.2 Тәжірибе қондырғысының сипаттамасы 

Гистерезис тұзағын aлy үшін қолданылатын қондырғының сұлбасы 30.5-

суретінде көрсетілген. Сұлбада пунктир сызық арқылы, М электрмагниттің 

ферромагнит өзекшесінде пайда болатын өрістің В индукциясын өлшеу үшін 

қолданылатын құрал болып көрсетілген. Электрмагниттің орамасы N орамнан 

тұрады да, Б ток көзінен қоректенеді. 

 

 
 

30.5 сурет 

Электрмагнит полюстерінің арасында орамасы бар жеңіл S рамка 

орналасқан. Электрмагнит орамасы арқылы ток жіберсек, темір өзекше 

магниттеліп, полюстер арасында магнит өрісі пайда болады. Егер S рамкадан 

I0  тұрақты ток жүретін болса, онда оған В магнит өрісіне пропорционал 

өзгеретін айналдырушы күш моменті әсер етеді де, тілше белгілі бір бұрышқа 

бұрылады. Аспап шкаласы S рамкадағы токтың нақты бір мәніне сәйкес Тл 

бірлігінде бөліктенген. Өзекшедегі магнит өрісі кернеулігі мына формуламен 

анықталады, яғни 

                                                   lnН  = ,                                                  (30.2) 

мұнда n - орам санының тығыздығы (аспапта көрсетілген).  

I токтың шамасын, демек Η өpic кернеулігін R1 реостат арқылы 

өзгертуге болады. Тізбектегі токтың бағытын өзгерту П айырып-қосқыш 

арқылы іске асады. РА құралы I токты, ал mA құралы S рамкадағы токты 

өлшейді. 
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30.3 Жұмыстың орындалу реті мен өлшеу нәтижелерін өңдеу 

30.3.1 Электр тізбегімен, құралдармен толық танысқаннан кейін 30.5-

суретінде көрсетілген тізбекті жинау. 

30.3.2 К1 кілтін қосып, R2 реостат көмегімен рамкаға белгілі ток күшін 

қою (құрал бөліктенген токтың мәні аспапта көрсетілген). 

  30.3.3 Электрмагнит өзекшесінде қалдық магниттелу бар жағдайда 

аспап тілі нөлден басқа шамаға ауытқиды. Электрмагнит орамдарынан 

бірнеше рет кері бағытта ток жіберіп және оның шамасын нөлге дейін 

азайтып, өзекшені магнитсіздендіру керек. S рамкасында ток болып және 

өзекше толығымен магнитсізделгенде Β аспап тілі нөлде болуға тиіс. 

  30.3.4 Реостатты R1 кедергінің ең үлкен мәніне, ал Π айырып-қосқышын 

«+» жағдайына қою керек. Токтың шамасын 0,1 A аралығында (R1 реостаты 

арқылы) өсіре отырып, Β мен I байланысын алу. 

  30.3.5 Индукцияның Β максимал мәніне жеткеннен кейін, I токты 

біртіндеп (аз мөлшерде) нөлге дейін азайтып Β мен I байланысын алуын 

жалғастырамыз. П-кілтін ажыратып I = 0 мәніндегі Β жазып алу. 

30.3.6 Кілтті П  қарсы клеммаға ауыстырып-қосып (яғни 

электрмагниттегі токтың бағытын өзгертіп), В мен I арасындағы байланысты 

алу тәжірибесін қайталау, яғни алғашында реостаттың көмегімен токты 

көбейтіп, артынан В шамасының максимал мәніне жеткеннен кейін азайтады. 

Токтың мәні минималға жеткенде, П кілтті ажыратып, I= 0 үшін В мәнін жазу. 

  30.3.7 П кілтті бастапқы жағдайына қойып (30.3. 4 б.), тοк шамасын В-

ның ең үлкен мәніне жеткенше өсіру. 

  30.3.8  Жоғарыдағы 30.2 формуласымен орамдағы әр ток күші үшін Η 

мәнін есептеу. 

  30.3.9 Β мен Η байланысты графигін құрып, тұйық гистерезис тұзағын 

алу 

 30.3.10 Негізгі магниттелу қисығынан Н - тың әртүрлі нүктелері үшін 

30.1 формуласын қолданып, темірдің  μ магнит өтімділігін есептеп және μ -тің 

Н-қа байланысты графигін құру. 

30.3.11 Өлшеулер мәліметтерін 30.1 - кестеге енгізу.  

 30.3.12 Алынған нәтижелер бойынша зерттелген ферромагнетиктің 

негізгі қасиеттері туралы қорытынды  жасау. 

   

  30.1 кесте  

І, А В, Тл Н, А/м μ 

    

 

 30.3 Бақылау сұрақтары 

  30.4.1 Магнетик түрлері, олардың сипаттамалары мен қасиеттері. 

  30.4.2 Гистерезис құбылысының мағынасы? Гизтерезис тұзағы, оның 

негізгі параметрлері. 

  30.4.3 Темірдің магнит өтімділігі магнит өріс кернеулігімен қандай 
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байланыста болады? He себептен біз оның мәнін тек негізгі магниттелу 

қисығының нүктелері арқылы есептей аламыз? 

30.4.4 Тәжірибе қондырғысының жұмыс принципі. 

 

31 ЭМК-15 зертханалық жұмысы. Магнетрон тәсілі арқылы 

электронның меншікті зарядын анықтау 

Жұмыстың мақсаты: бөлшектің өзара перпендикуляр электр және 

магнит өрістеріндегі қозғалысын оқып үйрену. 

Тапсырмалар: 

- магнетрон тәсілімен танысу; 

- электронның меншікті зарядын анықтау. 

 

  31.1 Жұмыстың теориясы 

Жұмыста электрон зарядының массасына қатынасын (е/m) магнетрон 

тәсілі арқылы табамыз. Магнетрон - жиілігі өте жоғары (СВЧ)  

электрмагниттік толқын шығаратын электрвакуумды аспап. Қолданып 

отырған тәсілде және магнетронда электр мен магнит өрістерінің пішіндері 

бірдей.  

Вакуумдық диод катодын қыздырғанда ұшып шығатын электрондар 

катод пен анод арасындағы сақина кеңістігінде қозғалады (электродтар 

коаксиалды цилиндрлер). Электродтардың осындай пішінінде және 

орналасуына байланысты электр өрісі Е


 электродтар арасында анодтан 

катодқа радиус бойымен бағытталады. Диод, соленоид ішіне, соленоидтың 

магнит өрісі В


 диод өсіне параллель болатындай етіп орналасқан, былайша 

айтқанда электр өрісіне перпендикуляр. Бұл жағдайда электр өрісі 

электрондарды электрод кеңістігінде үдетіп, ал магнит өрісі олардың 

траекторияларын қисайтады. 

Электрондардың қарастырылып отырған электр және магнит 

өрістеріндегі қозғалыс траекторияларын қарастырайық. Электронның 

катодтан ұшып шыққан бастапқы жылдамдығын нөлге тең деп алайық, демек 

электрондардың жылулық қозғалысы жылдамдығын ескермейміз. Олай болса, 

электр және магнит өрістерінің берілген бағдарларына сәйкес, электрондар 

қозғалысы электродтар осіне перпендикуляр жазықтықта болады. Есептеулер 

үшін электронның қозғалысын сипаттау мақсатында координаталар жүйесін 

қолданамыз, яғни электронның орнын катод осінен r


 қашықтық пен  

полярлық бұрышпен сипаттаймыз (31.1 сурет).  
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                      31.1 сурет                                                              31.2 сурет 

 

Электронның (r, ) жазықтығында А нүктесінен В нүктесіне қарай 

қозғалысын моменттер теңдеуін пайдаланып, өрнектеу ыңғайлы, яғни 

 

, ,
dL

r qE r q vB
dt

    = +    
,                 (31.1) 

 

мұндағы - −−= eq электрон заряды.  

Осы (6.1) теңдеуді катод осі бойымен бағытталған  z осіне жобалайық: 

 

( )
reBr

dt

mrd



=

2

.         (31.2) 

 

Теңдеудің (31.1) әр қосылғыштарының z осіне жобасын табу кезінде 

zz JL = , мұндағы 
zJ - электронның z осіне қатысты инерция моменті, яғни 

2mrJ z = , одан 2mrLz =  шығатыны ескерілді. Әлбетте   0, =
z

Eqr


. Екінші 

қосылғыштың жобасы ,
z

r q vB eBrr   =  
. Теңдеуді (31.2) уақыт бойынша 

интегралдайық: 

22

2

1
eBrCmr =+ .         (31.3) 

 

Интегралдаудың С тұрақтысын бастапқы шарттардан табуға болады. 

Катод радиусы kr  - өте аз шама, сондықтан электронның  қозғалысы басында r 

де аз, электрондар жылдамдықтары v  да аз, демек   де  аз, демек бұл 

қозғалыстың бастапқы мезетінде 0=r  деуге болады. Сонда (31.3) теңдеудегі 

интегралдау тұрақтысы нөлге тең болады. Сонымен: 

 

m

eB

2
==   ,                            (31.4) 

аламыз.  
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Демек, электрондардың айналуының бұрыштық жылдамдығы В-ға 

сызықты тәуелділікте болып, берілген  магнит өрісі индукциясы үшін тұрақты 

болады. Электрондардың айналуының бұрыштық жылдамдығының болуы 

магнит өрісі олардың траекториясын қисайтатындығының дәлелі. 

Электрондардың траекторияларының түрлерінің бірі 31.2-суретте көрсетілген.  

Жалпы жағдайда электрондардың траекториясы, қисықтық радиусы 

анодқа жақындаған сайын кеміп отыратын айнымалы қисықтықты қисық 

сызық болады. Магнит өрісі неғұрлым күшті болса, траектория соғұрлым көп 

қисаяды. 0=B  болса, онда траектория түзу сызық (31.2-суретте, 1) болады. 

Өрістің аз мәндерінде траектория  аздап қисаяды, алайда электрон анодқа 

жетеді (2, 3 қисықтар). Магнит өрісінің белгілі бір крB  критикалық мәнінде 

траектория өте көп қисаяды да, өзінің катодтан ең қашық нүктесінде анодты 

тек жанап қана өтеді (4 қисығы). Ақырында В крB  мәнінде электрон анодқа 

еш түспейді де, катодқа қайта оралады (5  қисығы). Диодтағы ток В= крB  

болғанда күрт төмендей бастайды.  

Критикалық өрістің крB  мәнін табуға болады, егер В= крB  кезінде 

электронның аrr =  ( ar - анодтың радиусы) нүктедегі жылдамдығының радиал 

құраушысы r  нөлге айналатынын ескерсек. Бұл нүктеде жылдамдықтың тек 

тангенциал құраушысы бар: 

 

av v r = = .                         (31.5) 

 

Электрон магнит өрісінде қозғалғанда магнит өрісі жұмыс жасамайды, 

сондықтан электрон катодтан анодқа орын ауыстырғанда, электр өрісінің 

жұмысы осы орын ауыстыру кезіндегі кинетикалық энергияның өсімшесіне 

тең болады: 

2

2mv
eU = ,                 (31.6) 

 

мұндағы U – катод пен анодтың арасындағы потенциалдар айырмасы. 

Катодтан ұшып шыққан электрондардың бастапқы жылдамдығы ескерілмейді. 

Осы (31.6) формулаға (31.4) және (31.5) формулалардан v  және  мәндерін  

қойып аламыз. 

m

e
BrU крa

22

8

1
= ,       (31.7) 

 Бұдан 

     
22

8

акр

a

rB

U

m

e


= .                  (31.8) 

 

Ұзындығы L мен D диаметрі шамалас соленоидтың магнит өрісі 

индукциясы мына формуладан табылады, яғни:  
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22

0

22
0

DL

NI

DL

L
nIB

+
=

+
= 




 ,                        (31.9) 

 

мұндағы  0

74 10=  −
Гн/м – магнит тұрақтысы; 

N- соленоидтың орамдар саны.   

31.2 Тәжірибе кондырғысының сипаттамасы 

Қондырғының қарапайым электр сұлбасы 31.3  және 31.4-суреттерінде 

көрсетілген. 

 

       
    

31.3 сурет    31.4 сурет 

 

Диод пен соленоид ФПЭ-03 касеті құрамына кіреді, ал қондырғы /ИП/ 

ток көзінен қоректенеді. Диодтың қыздырғыш қылы 6.3 Β, соленоид орамасы-

24 В, анод тізбегі-120 Β шығыс кернеуімен қоректенеді, олардың кернеулерін 

R потенциометр арқылы өзгертуге болады. Анод тогын РА аспабымен, ал 

соленоид тогы мен анод кернеуін ток көзінде орналасқан /ИП/ амперметр 

және вольтметр көрсетулерімен анықтаймыз. 

 

31.3 Жұмыстың орындалу тәртібі мен тәжірибе нәтижелерін өңдеу 

  31.3.1 Электр сұлбасын жинау (31.3 және 31.4-суреттер), ол үшін ФПЭ-

03 бетіндегі ұяларды қоректендіру көзі /ИП/ және РА өлшегіш құралдың 

сәйкес ұяларымен қосу. 

  31.3.2 ИП-дағы вольтметр арқылы анод кернеуін Ua= 50 B қою. 

  31.3.3 Анод кернеуінің тұрақты мәнінде соленоид тогын /0.1 Α сайын/ 

өсіре отырып, ең кіші мәнінен ең үлкен мәніне дейінгі аралықта анод тогының 

Іа соленоид тогына Іс тәуелділігін алып, мәліметтерді 31.1- кестеге енгізу. 

  31.3.4 Анод кернеуінің екі мәні үшін /ең үлкен 50 В/ 31.3.2 және 31.3.3 

бапты қайталап, өлшеулер нәтижелерін 31.1- кестеге жазу.  

  31.3.5 Әрбір анод кернеуі үшін анодтағы токты ордината, ал 

соленоидтағы ток мәндерін абсцисса осіне салып, анод тогының соленоид 

тогына байланысты графигін салу. Графиктен иілу және анод тогының ең кіші 

өзгеру нүктелерінен жанама жүргізіп, қиылысқан нүктесінен Іс осіне түзу 
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жүргізе отырып (31.5 сурет), Ікр шамасын табу. Алынған Ікр мәндерін 31.2- 

кестеге енгізу. 

 

 
31.5 сурет 

 

31.3.6 Соленоидтағы токтың әр Ікр критикалық мәні үшін (31.9) формула 

бойынша Вкр магнит өрісі индукциясын есептеу. L, D, N, ra мәндері ФПЭ-03 

касетасының алдыңғы бетінде берілген. 

31.3.7 Әрбір Вкр мәні үшін (31.8) формуласынан e/m шамасын тауып 

және оның орташа мәнін есептеу. 

31.3.8 Алынған e/m қатынасын табудағы жіберген қателіктерін есептеу. 

31.3.9 Тәжірибе жүзінде алынған e/m шамасын кестелік /электронның 

меншікті заряды/ мәнімен салыстырып, айырмашылықтың болу себебін 

көрсету. 

 

 31.1 кесте 

Ua= Ua = Ua = 

 

 

 

         ІС, А      Іа, мА        ІС, А       Іа, мА         ІС, А   Іа, мА  

 

            31.2  кесте 

Ua, B Ікр, A Вкр, Тл e/m, Кл/кг 

    

 

31.4 Бақылау сұрақтары 

  31.4.1 Электронның меншікті зарядының мәнін анықтауда магнетрон 

тәсілінің мағынасы қандай? 

  31.2 Зарядталған бөлшек v жылдамдықпен индукциясы Β магнит өрісіне: 

а) перпендикуляр; б) қандай да болмасын бір бұрыш жасап қозғалғандағы 

траекториялары қандай болады? 

  6.3 Заряды бар бөлшектің жылдамдығы біртекті электр өрісінің күш 

сызықтарына параллель бағытта болса, бөлшек қандай қозғалыста болады? 
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  31.4.4 Суретте коаксиалды электроды бар диод үшін бөлшек 

траекториясының кез келген нүктесіндегі Е


 және В


 векторларының, сондай-

ақ Лоренц күші F


 және  v


 векторларының бағыттары қандай болады? 

  31.4.5 Β шамасының әртүрлі мәндерінде электронның траекториялары 

қандай болуы мүмкін? Вкр дегеніміз не? 

  31.4.6 Электрондардың траектория пішініне Ε және Β шамаларының 

өзгеруі қалай әсер етеді? 

31.4.7  Іа тогының Іс тогына байланыс сызығы қалай түсіндіріледі? 

31.4.8  Электронның меншікті заряды Uа мәніне қалай байланысты? 

 

 32 ЭМК-16 Зертханалық жұмысы. Өзара индукция құбылысын 

оқып үйрену 

 

 Жұмыстың мақсаты: екі ораманың өзара индуктивтігін тәжірибе 

жүзінде анықтау тәсілін меңгеру. 

Тапсырмалар: 

- коаксиалды орналасқан екі ораманың өзара индуктивтілігін өлшеу; 

- өзара индуктивтіліктің орамалардың бір-бірінен қашықтығына, ондағы  

токтың амплитудасына және жиілігіне байланысын оқып үйрену. 

 

 32.1 Жұмыстың теориясы мен тәжірибе қондырғысының 

сипаттамасы 

 Бір-бірінен қандай да болмасын бір қашықтықта орналасқан 1 және 2  

екі контурды (32.1 сурет) қарастырайық. 

 
32.1 сурет 

 

Егер контурлардың біреуі (мысалы, 1) арқылы ток жүргізсек, онда осы 

ток тудыратын 1В


магнит өрісі 2 контурын қияды. Егер I1 тогы айнымалы 

болса, онда Фарадейдің электрмагниттік индукция заңы бойынша айнымалы 

магнит өрісі 2 контурда электр қозғаушы күшін индукциялайды да, онда ток 

(немесе оның өзгерісі) пайда болады. Сонымен контурлар бір-бірімен 

электрмагниттік индукция арқылы байланысқан екен. 

Магнит индукциясының әр нүктедегі сан мәні, өріс тудыратын (Био-

Савар-Лаплас заңы) ток күшіне пропорционал, демек 2 контур арқылы өтетін  

бірінші ток тудыратын магнит ағыны I1  тогына пропорционал болады: 
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121

2

2121 IМsdВ == 


.                        (32.1) 

Бұған ұқсас, екінші контурда I2 тогы болғанда, бірінші контурды қиып 

өтетін магнит ағыны: 

21212 IМ= .                (32.2) 

 

Формулалардағы (32.1 және 32.2) пропорционалдық коэффициенттері 

М21 мен М12 контурлардың өзара индуктивтігі деп аталады. Олар 

контурлардың пішініне, өлшеміне және өзара орналасуына, сондай-ақ, 

ортаның магниттік қасиеттеріне байланысты. Ферромагнетиктер болмаған 

жағдайда бұл коэффициенттер бір-біріне тең болады: 

 

2112 ММ = .                (32.3) 

 

Бұл жұмыста екі коаксиалды: біреуі ұзын (1),  екіншісі қысқа (2)  

цилиндр орамалардың өзара индуктивтігі зерттеледі. Қысқа орама 2 ұзын 

ораманың ішіне енгізілгенде, ол оны бойлап  қозғала алады. 

Егер ораманың біреуі (мысалы,1) арқылы айнымалы ток жүргізсек: 

 

,cos11 tII m =  

 

онда екінші орамада индукция электр қозғаушы күші қозады 

 

tIМ
dt

dI
М

dt

d
m  sin121

1
21

21
2 =−=


−= . 

 

Оның 2 амплитудалық мәні: 

 

2 21 1m mМ I = ,  

бұдан 





m

m

I
М

1

2
21 = .               (32.4) 

Егер екінші орамаға ток берілсе, онда бірінші орамада электр қозғаушы 

күші қозады. Жоғарыдағыға ұқсас: 

 





m

m

I
М

2

1
12 = .                        (32.5) 

аламыз. 

Сонымен, орамалардың біреуіне  белгілі ток беріп және екінші орамада 

қозатын ЭҚК-ін өлшеп алу арқылы өзара индуктивтілікті анықтауға болады. 

Орамалардың (1 және 2) өзара индуктивтігін өлшеуге арналған 
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қондырғының электр сұлбасы 32.2 - суретте берілген. 

 

 
32.2 сурет 

 

Ораманың біреуі дыбыс жиілікті PQ генераторынан қоректенеді, одан 

tUU m cos= , кернеуі R кедергі арқылы беріледі. Генератор панелінде 

орналасқан вольтметр кернеудің әсерлік  мәнін өлшейді, яғни: 

 

2mэ UU = .                  (32.6) 

 

Кедергінің  R мәні мына қатынас шарт орындалатындай  етіп алынады 

 
2

1

2

1

2

1 LRR += . 

 

Бұл жағдайда 1 орама арқылы жүретін токты  

 

tIt
R

U

R

U
I m

m  coscos 11 ===                      (32.7) 

 

өрнекпен анықталады деуге болады. 

 

Мұндағы    
R

U
I m

m =1 . 

Сонымен (32.6), (32.7) өрнектерін және  2= екенін ескере 

отырып, екінші және бірінші орамалардың өзара индуктивтігін есептейтін 

формуланы жазуға болады: 









э

m

э

m

U

R

U

R
М

88,822

22

21 =



=              (32.8) 

ЭҚК-інің m2  амплитудасын өлшеу үшін РО осциллографы 

қолданылады. 

Бірінші және екінші орамалардың М12 өзара индуктивтігін анықтау үшін 
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екінші орамамен ток жүргізіп алып, бірінші орамада қозатын ЭҚК-ін өлшеу 

керек. Ол үшін П1 және П2 айырып-қосқыштарды қарама-қарсы орындарына 

ауыстыру қажет (32.2 сурет). 

 

32.2 Жұмыстың орындалу реті және өлшеу нәтижелерін өңдеу 

 

32.2.1 Орамалардың М21 және М12 өзара индуктивтіктерін өлшеу және 

оның орамалардың  өзара орналасуына тәуелділігін зерттеу: 

- қондырғыны жұмысқа даярлау: генератор PQ мен осциллографтың РО 

қосылуын тексеру; орамалардың бір-біріне қатысты орналасуын көрсететін 

шкаласы бар штоктың көмегімен қозғалмалы 2 орамасын ең шеткі орынға 

орналастыру; 

- кернеудің Uэ мәні мен генератордың  жиілігі мәнін қою 

(оқытушының нұсқауы бойынша), 1 орамаға кернеу беру (П1 айырып-

қосқышының көмегімен), ал 2 орамасының ЭҚК-ін осциллографқа (П2 

айырып-қосқышының көмегімен); 

- осциллограф көмегімен 2m мәнін анықтау. Бұл үшін шкала 

бөліктерімен, Н сигнал кескінінің шеткі нүктелерінің ара қашықтығын 

вертикаль бойымен өлшеу қажет, канал күшейткішінің k коэффициентін 

("V/дел." Айырып-қосқышы) жазып алу. Амплитуданың 2m мәні мына 

формуламен анықтау: 

;
2

2

Hk
m


=                   (32.9) 

- ораманы қарама-қарсы шеткі орынға қарай әр 1 см сайын қозғай 

отырып, 2m мәндерін жазып алу; 

- формула (32.8) арқылы М21.мәндерін есептеу. Барлық мәліметтерді 

32.1-кестеге енгізу; 

 

32.1 кесте   

Uэ=… В                      =… Гц                              R=104 Ом 

z, см 2m z, см 1m 

Бөл В бөл В 

 k=…  k=… 

 

- орамалардың 1 және 2 «орындарын ауыстырып» (П1 және П2 айырып-

қосқыштардың көмегімен), 32.3; 32.4 өлшеулерді қайталап, М12 есептеу; 

- өзара индуктивтіктердің М21 және М12  координатқа z (z 1 және 2 

орамалардың центрлерінің ара қашықтығы) байланыстылығы графигін салу. 

32.2.2 Қоректендіруші кернеу амплитудасының әртүрлі мәндері үшін 

ораманың М21  өзара индуктивтігін өлшеу: 

- орамаларды ( 1 және 2) бір-біріне қатысты орналастыру; 
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- оқытушының нұсқауымен қоректендіруші РQ генераторының жиілігін 

қою; 

- ЭҚК-інің 2m амплитуда мәндерін 1 орама тізбегіндегі Uэ кернеуінің   

0-5 В аралығында әр 0,1 В  сайынғы мәндері үшін өлшеу; 

- М21 мәндерін (32.8 формуласы бойынша) есептеу;  

- алынған мәліметтерді 32.2-кестеге енгізу. 

  

32.2  кесте 

               =… Гц                 R=104 Ом                        k="V/бөл." 

 

Uэ, В          

2m, В          

М21, Гн          

 

32.2.3 Қоректендіруші кернеудің әртүрлі жиіліктері үшін М21 өлшеу: 

- 2 орамасын 1 орамаға қатысты ортаңғы орынға қою; 

- генератор кернеуі амплитудасын оқытушы нұсқауымен (0-5 В 

аралығында) қою; 

- 2m амплитудасын  тербелістердің 5-тен 20 кГц аралықтарындағы 

әртүрлі жиіліктерге сәйкес (10 мәннен кем емес) өлшеу; 

- М21 есептеу. Алынған мәліметтерді 32.3 - кестеге енгізу; 

 

32.3  кесте 

Uэ=… В                                               R=104 Ом 

=… Гц          

2m, В          

М21, Гн          

  

- әр тапсырмадағы алынған нәтижелерді талдау. Орамалардың өзара 

индуктивтігіне олардың салыстырмалы орналасуы, олардың біреуімен 

жүретін ток күші амплитудасы мен жиілігі қалай әсер ететіндігі туралы 

қорытынды жасау. 

32.3 Бақылау сұрақтары 

32.3.1 Екі немесе бірнеше контурлардың магниттік байланысы немен 

өрнектеледі? 

32.3.2 Екі контурдың өзара индуктивтігі неге байланысты? 

32.3.3 Осы жұмыста орамалардың өзара индуктивтігін анықтау 

әдістемесінің мәні неде? 

32.3.4 Екі контурдың өзара индукциясының ЭҚК-і неге тең? 

32.3.5 Бұл жұмыста өзара индукцияның ЭҚК-і қалай өлшенеді? 
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